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USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. – PRAWO O RUCHU DROGOWYM (Dz. U. z 2005 r. 

Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) 

 

USTAWA 
z dnia 20 czerwca 1997 r. 

Prawo o ruchu drogowym1) 
 

_______________ 
1) [Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Wspólnoty 

Europejskiej: 
1) dyrektywy 70/156/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw 

państw członkowskich odnoszących się do homologacji typu pojazdów silnikowych i 
ich przyczep (Dz. Urz. WE L 42 z 23.02.1970, z późn. zm.); 

2) dyrektywy 74/150/EWG z dnia 4 marca 1974 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw 
państw członkowskich odnoszących się do homologacji typu kołowych ciągników 
rolniczych lub leśnych (Dz. Urz. WE L 84 z 28.03.1974, z późn. zm.); 

3) dyrektywy 91/671/EWG z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw 
państw członkowskich odnoszących się do obowiązkowego stosowania pasów 
bezpieczeństwa w pojazdach poniżej 3,5 tony (Dz. Urz. WE L 373 z 31.12.1991, z 
późn. zm.); 

4) dyrektywy 92/6/EWG z dnia 10 lutego 1992 r. w sprawie montowania i zastosowania 
urządzeń ograniczenia prędkości w niektórych kategoriach pojazdów mechanicznych 
we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 57 z 02.03.1992, z późn. zm.); 

5) dyrektywy 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiającej dla niektórych pojazdów 
drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne 
wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne 
obciążenia w ruchu międzynarodowym (Dz. Urz. WE L 235 z 17.09.1996, z późn. 
zm.); 

6) dyrektywy 96/96/WE z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw 
państw członkowskich dotyczących badań przydatności do ruchu drogowego 
pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz. Urz. WE L 46 z 17.02.1997, z późn. zm.); 
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7) dyrektywy 97/27/WE z dnia 22 lipca 1997 r. odnoszącej się do mas i wymiarów 
niektórych kategorii pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz zmieniającej 
dyrektywę 70/156/EWG (Dz. Urz. WE L 233 z 28.08.1997, z późn. zm.); 

8) dyrektywy 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów 
rejestracyjnych pojazdów (Dz. Urz. WE L 138 z 01.06.1999, z późn. zm.); 

9) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za 
użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE 
L 187 z 20.07.1999); 

10) dyrektywy 2000/30/WE z dnia 6 czerwca 2000 r. w sprawie drogowej kontroli 
technicznej pojazdów dostawczych poruszających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 
203 z 10.08.2000, z późn. zm.); 

11) dyrektywy 2002/24/WE z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie homologacji typu dwu- 
lub trzykołowych pojazdów mechanicznych i uchylającej dyrektywę 92/61/EWG (Dz. 
Urz. WE L 124 z 09.05.2002). 

Dane odnoszące się do aktów prawa Unii Europejskiej, ogłoszone przed dniem 1 maja 
2004 r., zamieszczone w niniejszej ustawie, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej - polskie wydanie specjalne.] 

<Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Unii Europejskiej: 
1) dyrektywy Rady z dnia 16 grudnia 1991 r. odnoszącej się do obowiązkowego 

stosowania pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących dla dzieci w 
pojazdach (91/671/EWG) (Dz. Urz. WE L 373 z 31.12.1991, str. 26, z późn. zm; 
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 7, t. 1, str. 353, z późn. zm.), 

2) dyrektywy Rady 92/6/EWG z dnia 10 lutego 1992 r. w sprawie montowania i 
zastosowania urządzeń ograniczenia prędkości w niektórych kategoriach 
pojazdów silnikowych we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 57 z 02.03.1992, str. 27, z 
późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 7, t. 1, str. 359, z późn. 
zm.), 

3) dyrektywy Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiającej dla niektórych 
pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne 
dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz 
maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym (Dz. Urz. 
WE L 235 z 17.09.1996, str. 59, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 
specjalne rozdz. 7, t. 2, str. 478, z późn. zm.), 

4) dyrektywy 97/27/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 1997 r. 
odnoszącej się do mas i wymiarów niektórych kategorii pojazdów silnikowych i 
ich przyczep oraz zmieniającej dyrektywę 70/156/EWG (Dz. Urz. WE L 233 z 
25.08.1997, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 13, 
t.19, str. 200, z późn. zm.), 

5) dyrektywy Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów 
rejestracyjnych pojazdów (Dz. Urz. WE L 138 z 01.06.1999, str. 57, z późn. zm.; 
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 7, t. 4, str. 351, z późn. zm.), 

6) dyrektywy 2000/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 czerwca 2000 
r. w sprawie drogowej kontroli przydatności do ruchu pojazdów użytkowych 
poruszających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 203 z 10.08.2000, str. 1, z 



- 3 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 7, t. 5 str. 80, z późn. 
zm.),  

7) dyrektywy 2002/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 marca 2002 
r. w sprawie homologacji typu dwu- lub trzykołowych pojazdów mechanicznych 
i uchylającej dyrektywę Rady 92/61/EWG (Dz. Urz. WE L 124 z 09.05.2002, str. 
1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 13, t. 29, str. 399, z 
późn. zm.), 

8) dyrektywy 2003/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 kwietnia 
2003 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/671/EWG w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do obowiązkowego 
stosowania pasów bezpieczeństwa w pojazdach poniżej 3,5 tony (Dz. Urz. UE L 
115 z 09.05.2003, str. 63; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 7, t. 7, 
str. 277), 

9) dyrektywy 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 
r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych, ich przyczep i 
wymiennych holowanych maszyn, łącznie z ich układami, częściami i 
oddzielnymi zespołami technicznymi oraz uchylającej dyrektywę 74/150/EWG 
(Dz. Urz. UE L 171 z 09.07.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie 
wydanie specjalne rozdz. 13, t. 31, str. 311, z późn. zm.), 

10) dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 
2007 r. ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich 
przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych 
przeznaczonych do tych pojazdów („dyrektywa ramowa”) (Dz. Urz. UE L 263 z 
09.10.2007, str. 1, z późn. zm.), 

11) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/40/WE z dnia 6 maja 2009 
r. w sprawie badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich 
przyczep (Dz. Urz. UE L 141 z 06.06.2009, str. 12, z późn. zm.). 

Dane odnoszące się do aktów prawa Unii Europejskiej, ogłoszone przed dniem 1 
maja 2004 r., zamieszczone w niniejszej ustawie, dotyczą ogłoszenia tych aktów w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Polskie wydanie specjalne.> 

 

Art. 1. 
1. Ustawa określa: 

1) zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach 
ruchu; 

[2) zasady i warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu;] 
<2) zasady i warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu, a także działalność 

właściwych organów i podmiotów w tym zakresie;> 
3) wymagania w stosunku do innych uczestników ruchu niż kierujący pojazdami; 
4) zasady i warunki kontroli ruchu drogowego. 

2. Przepisy ustawy stosuje się również do ruchu odbywającego się poza miejscami 
wymienionymi w ust. 1 pkt 1, w zakresie: 

1) koniecznym dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób; 
2) wynikającym ze znaków i sygnałów drogowych. 
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3.  Zadania samorządu województwa, o których mowa w art. 75aa-75ac, art. 140g ust. 2, art. 
140i i art. 140k, stanowią zadania z zakresu administracji rządowej. 

 
Art. 2. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 
1) droga - wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla 

pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych 
znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, 
ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt; 

1a) droga publiczna - droga w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 
drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.); 

1b) droga wewnętrzna - droga w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych; 

2) droga twarda - drogę z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, 
klinkierowej lub brukowcowej oraz z płyt betonowych lub kamienno-betonowych, 
jeżeli długość nawierzchni przekracza 20 m; inne drogi są drogami gruntowymi; 

3) autostrada - drogę dwujezdniową, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi, na 
której nie dopuszcza się ruchu poprzecznego, przeznaczoną tylko do ruchu pojazdów 
samochodowych, z wyłączeniem czterokołowca, które na równej, poziomej jezdni 
mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h, w tym również w razie ciągnięcia 
przyczep; 

4)  droga ekspresowa - drogę dwu- lub jednojezdniową, oznaczoną odpowiednimi 
znakami drogowymi, na której skrzyżowania występują wyjątkowo, przeznaczoną 
tylko do ruchu pojazdów samochodowych, z wyłączeniem czterokołowca; 

5)  droga dla rowerów - drogę lub jej część przeznaczoną do ruchu rowerów, oznaczoną 
odpowiednimi znakami drogowymi; droga dla rowerów jest oddzielona od innych 
dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

5a)  pas ruchu dla rowerów - część jezdni przeznaczoną do ruchu rowerów w jednym 
kierunku, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi; 

5b)  śluza dla rowerów - część jezdni na wlocie skrzyżowania na całej szerokości jezdni 
lub wybranego pasa ruchu przeznaczona do zatrzymania rowerów w celu zmiany 
kierunku jazdy lub ustąpienia pierwszeństwa, oznaczona odpowiednimi znakami 
drogowymi; 

6) jezdnia - część drogi przeznaczoną do ruchu pojazdów; określenie to nie dotyczy 
torowisk wydzielonych z jezdni; 

7) pas ruchu - każdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu jednego rzędu 
pojazdów wielośladowych, oznaczony lub nieoznaczony znakami drogowymi; 

8) pobocze - część drogi przyległą do jezdni, która może być przeznaczona do ruchu 
pieszych lub niektórych pojazdów, postoju pojazdów, jazdy wierzchem lub pędzenia 
zwierząt; 

9) chodnik - część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych; 
10)  skrzyżowanie - przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich 

połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie 
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przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, 
połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową, z drogą stanowiącą 
dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze lub z drogą wewnętrzną; 

11) przejście dla pieszych - powierzchnię jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska 
przeznaczoną do przechodzenia przez pieszych, oznaczoną odpowiednimi znakami 
drogowymi; 

12) przejazd dla rowerzystów - powierzchnię jezdni lub torowiska przeznaczoną do 
przejeżdżania przez rowerzystów, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi; 

13) przystanek - miejsce zatrzymywania się pojazdów transportu publicznego, oznaczone 
odpowiednimi znakami drogowymi; 

14) tunel - budowlę na drodze, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi; 
15) obszar zabudowany - obszar oznaczony odpowiednimi znakami drogowymi; 
16) strefa zamieszkania - obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym 

obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są 
odpowiednimi znakami drogowymi; 

16a)  strefa ruchu - obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na który 
wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi; 

17) uczestnik ruchu - pieszego, kierującego, a także inne osoby przebywające w 
pojeździe lub na pojeździe znajdującym się na drodze; 

18) pieszy - osobę znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót 
lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również 
osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek 
dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a 
także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej; 

19) kolumna pieszych - zorganizowaną grupę pieszych prowadzoną przez kierownika lub 
dowódcę; 

20) kierujący - osobę, która kieruje pojazdem lub zespołem pojazdów, a także osobę, 
która prowadzi kolumnę pieszych, jedzie wierzchem albo pędzi zwierzęta 
pojedynczo lub w stadzie; 

21)  kierowca - osobę uprawnioną do kierowania pojazdem silnikowym lub 
motorowerem; 

22) szczególna ostrożność - ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu 
zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w 
stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie; 

23) ustąpienie pierwszeństwa - powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić 
innego kierującego do zmiany kierunku lub pasa ruchu albo istotnej zmiany 
prędkości, a pieszego - do zatrzymania się, zwolnienia lub przyspieszenia kroku; 

24) ruch kierowany - ruch otwierany i zamykany za pomocą sygnalizacji świetlnej albo 
przez uprawnioną osobę; 

25) niedostateczna widoczność - widoczność występującą od zmierzchu do świtu, a także 
w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza od świtu do zmierzchu; 

26) wymijanie - przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu 
poruszającego się w przeciwnym kierunku; 
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27) omijanie - przejeżdżanie (przechodzenie) obok nieporuszającego się pojazdu, 
uczestnika ruchu lub przeszkody; 

28) wyprzedzanie - przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu 
poruszającego się w tym samym kierunku; 

29) zatrzymanie pojazdu - unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub 
przepisów ruchu drogowego, trwające nie dłużej niż 1 minutę, oraz każde 
unieruchomienie pojazdu wynikające z tych warunków lub przepisów; 

30) postój pojazdu - unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów 
ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę; 

31) pojazd - środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę 
lub urządzenie do tego przystosowane; 

32) pojazd silnikowy - pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu 
szynowego; 

33) pojazd samochodowy - pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z 
prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego; 

34) pojazd wolnobieżny - pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość 
jazdy do 25 km/h, z wyłączeniem ciągnika rolniczego; 

35) pojazd członowy - zespół pojazdów składający się z pojazdu silnikowego złączonego 
z naczepą; 

35a)  pojazd nienormatywny - pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z 
ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej 
drogi w przepisach o drogach publicznych, lub którego wymiary lub rzeczywista 
masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, 
przewidzianych w przepisach niniejszej ustawy; 

35b)  ładunek niepodzielny - ładunek, który bez niewspółmiernie wysokich kosztów lub 
ryzyka powstania szkody nie może być podzielony na dwa lub więcej mniejszych 
ładunków; 

35c)  pilot - osobę odpowiedzialną za zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz 
minimalizację utrudnień w ruchu drogowym w czasie przejazdu pojazdu; 

36) pojazd specjalny - pojazd samochodowy lub przyczepę przeznaczone do 
wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania 
nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia; w pojeździe tym mogą być 
przewożone osoby i rzeczy związane z wykonywaniem tej funkcji; 

37)  pojazd używany do celów specjalnych - pojazd samochodowy przystosowany w 
sposób szczególny do przewozu osób lub ładunków, używany przez Siły Zbrojne 
Rzeczypospolitej Polskiej, Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Agencję Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu 
Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Biuro Ochrony Rządu, Straż 
Graniczną, kontrolę skarbową, Służbę Celną, jednostki ochrony przeciwpożarowej, 
Inspekcję Transportu Drogowego i Służbę Więzienną; 

38) pojazd uprzywilejowany - pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich 
świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z 
włączonymi światłami mijania lub drogowymi; określenie to obejmuje również 
pojazdy jadące w kolumnie, na której początku i na końcu znajdują się pojazdy 
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uprzywilejowane wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego 
światła błyskowego; 

39)  pojazd zabytkowy - pojazd, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany 
do rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także 
pojazd wpisany do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

40) samochód osobowy - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do 
przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu; 

41) autobus - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej 
niż 9 osób łącznie z kierowcą; 

41a) autobus szkolny - autobus przeznaczony do przewozu dzieci do szkoły, barwy 
pomarańczowej, oznaczony z przodu i z tyłu prostokątnymi tablicami barwy białej, z 
napisem barwy czarnej "autobus szkolny"; 

42) samochód ciężarowy - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do 
przewozu ładunków; określenie to obejmuje również samochód ciężarowo-osobowy 
przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków i osób w liczbie od 4 do 9 
łącznie z kierowcą; 

42a) ciągnik samochodowy - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie 
wyłącznie do ciągnięcia przyczepy; określenie to obejmuje ciągnik siodłowy i 
ciągnik balastowy; 

42b)  czterokołowiec - pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub 
ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego 
masa własna nie przekracza: 

a) w przypadku przewozu rzeczy 550 kg, 
b) w przypadku przewozu osób 400 kg; 

42c)  czterokołowiec lekki - czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg 
i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h; 

43)  taksówka - pojazd samochodowy, odpowiednio wyposażony i oznaczony, 
przeznaczony do przewozu osób w liczbie nie większej niż 9 łącznie z kierowcą oraz 
ich bagażu podręcznego za ustaloną na podstawie taksometru opłatą; 

[44) ciągnik rolniczy - pojazd silnikowy skonstruowany do używania łącznie ze sprzętem 
do prac rolnych, leśnych lub ogrodniczych; ciągnik taki może być również 
przystosowany do ciągnięcia przyczep oraz do prac ziemnych;] 

<44) ciągnik rolniczy – pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia rozwijanie 
prędkości nie mniejszej niż 6 km/h, skonstruowany do używania łącznie ze 
sprzętem do prac rolnych, leśnych lub ogrodniczych; ciągnik taki może być 
również przystosowany do ciągnięcia przyczep oraz do prac ziemnych;> 

45)  motocykl - pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności 
skokowej przekraczającej 50 cm3, dwukołowy lub z bocznym wózkiem - 
wielośladowy; określenie to obejmuje również pojazd trójkołowy o symetrycznym 
rozmieszczeniu kół; 

46)  motorower - pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o 
pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie 
większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h; 
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47)  rower - pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby 
jadącej tym pojazdem; rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na 
pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 
48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa 
zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h; 

47a)  wózek rowerowy - pojazd o szerokości powyżej 0,9 m przeznaczony do przewozu 
osób lub rzeczy poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; wózek 
rowerowy może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy 
napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej 
mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się 
stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h; 

48) wózek inwalidzki - pojazd konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się osoby 
niepełnosprawnej, napędzany siłą mięśni lub za pomocą silnika, którego konstrukcja 
ogranicza prędkość jazdy do prędkości pieszego; 

49) zespół pojazdów - pojazdy złączone ze sobą w celu poruszania się po drodze jako 
całość; nie dotyczy to pojazdów złączonych w celu holowania; 

49a)  kolejka turystyczna - zespół pojazdów składający się z ciągnika rolniczego, którego 
konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, albo pojazdu wolnobieżnego oraz 
przyczepy (przyczep) dostosowanej do przewozu osób, wykorzystywanych w 
ramach prowadzonej działalności w zakresie świadczenia usług turystycznych; 

50) przyczepa - pojazd bez silnika, przystosowany do łączenia go z innym pojazdem; 
51) przyczepa lekka - przyczepę, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 

kg; 
52) naczepa - przyczepę, której część spoczywa na pojeździe silnikowym i obciąża ten 

pojazd; 
53) masa własna - masę pojazdu z jego normalnym wyposażeniem, paliwem, olejami, 

smarami i cieczami w ilościach nominalnych, bez kierującego; 
54) dopuszczalna masa całkowita - największą określoną właściwymi warunkami 

technicznymi masę pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, dopuszczonego do 
poruszania się po drodze; 

55) rzeczywista masa całkowita - masę pojazdu łącznie z masą znajdujących się na nim 
rzeczy i osób; 

56) dopuszczalna ładowność - największą masę ładunku i osób, jaką może przewozić 
pojazd, która stanowi różnicę dopuszczalnej masy całkowitej i masy własnej 
pojazdu; 

57) nacisk osi - sumę nacisków, jaką na drogę wywierają koła znajdujące się na jednej 
osi; 

58) VIN - numer identyfikacyjny pojazdu nadany i umieszczony przez producenta; 
59) urządzenie rejestrujące - stacjonarne, przenośne albo zainstalowane w pojeździe albo 

na statku powietrznym urządzenie ujawniające i zapisujące za pomocą technik 
utrwalania obrazów naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących 
pojazdami[.]<;> 

<60) kategoria pojazdu – klasyfikację pojazdu według wymagań homologacyjnych; 
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61) maksymalna masa całkowita – największą masę pojazdu obciążonego osobami i 
ładunkiem, określoną przez producenta pojazdu; 

62) nowy pojazd – pojazd fabrycznie nowy, który nie był zarejestrowany; 
63) państwo członkowskie – państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację 

Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

64) pojazd kompletny – pojazd, który w celu spełnienia wymagań technicznych oraz 
uzyskania założonych cech użytkowych nie wymaga kompletacji; 

65) pojazd marki „SAM” – pojazd zbudowany przy wykorzystaniu nadwozia, 
podwozia lub ramy, konstrukcji własnej; 

66) pojazd produkowany w małych seriach – pojazd produkowany w limitowanej 
liczbie, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 70zm ust. 1 pkt 3; 

67) pojazd niekompletny – pojazd, który w celu spełnienia wymagań technicznych 
oraz uzyskania założonych cech użytkowych powinien przejść co najmniej jeden 
etap kompletacji; 

68) pojazd skompletowany – pojazd, który w celu spełnienia wymagań technicznych 
oraz uzyskania założonych cech użytkowych powstał w wyniku co najmniej 
jednego etapu kompletacji; 

69) pojazd z końcowej partii produkcji – pojazd będący częścią zapasów 
producenta, który nie spełnia wymagań technicznych z powodu zmiany 
warunków stanowiących podstawę do wydania świadectwa homologacji typu 
WE pojazdu albo świadectwa homologacji typu pojazdu, a świadectwo to 
utraciło ważność; 

70) przedmiot wyposażenia lub część – rozumie się przez to układ, oddzielny zespół 
techniczny lub część, podlegające wymaganiom technicznym określonym w 
dziale III, rozdziale 1a i 1b, przepisach Unii Europejskiej dotyczących badań 
homologacyjnych lub regulaminach EKG ONZ, przeznaczone do zastosowania 
w pojeździe; 

71) świadectwo homologacji typu – świadectwo homologacji typu EKG ONZ, 
świadectwo homologacji typu pojazdu, świadectwo homologacji typu WE; 

72) świadectwo homologacji typu EKG ONZ – dokument wydany przez właściwy 
organ państwa – strony Porozumienia dotyczącego przyjęcia jednolitych 
wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które 
mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania 
homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań, sporządzonego w 
Genewie dnia 20 marca 1958 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 104, poz. 1135 i 1136), 
zwanego dalej „Porozumieniem”, stwierdzający, że typ przedmiotu wyposażenia 
lub części spełnia wymagania procedury homologacji typu EKG ONZ określone 
w regulaminach Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów 
Zjednoczonych (EKG ONZ) stanowiących załączniki do tego Porozumienia; 

73) świadectwo homologacji typu pojazdu – dokument wydany przez właściwy 
organ Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzający, że typ pojazdu spełnia 
wymagania procedury homologacji typu pojazdu; 

74) świadectwo homologacji typu WE – dokument wydany przez właściwy organ 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej stwierdzający, że typ pojazdu, typ 
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przedmiotu jego wyposażenia lub części, spełnia wymagania procedury 
homologacji typu WE; 

75) typ przedmiotu wyposażenia lub części – oznaczenie przedmiotów wyposażenia 
lub części, spełniających tę samą funkcję w pojeździe, które nie różnią się od 
siebie pod względem istotnych cech mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu 
drogowego lub ochronę środowiska, jeżeli wymagania określone w przepisach 
UE dotyczących badań homologacyjnych lub regulaminy EKG ONZ nie 
stanowią inaczej;   

76) świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu – dokument wydany 
przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej stwierdzający, 
że pojazd spełnia odpowiednie warunki lub wymagania techniczne procedury 
dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu; 

77) świadectwo homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ 
pojazdu do zasilania gazem – dokument wydany przez właściwy organ 
Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzający, że sposób montażu instalacji 
przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem oraz elementy tej 
instalacji spełniają wymagania procedury homologacji sposobu montażu 
instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem; 

78) typ pojazdu – oznaczenie pojazdów jednej kategorii pojazdu, które nie różnią się 
od siebie pod względem istotnych cech, określonych w przepisach wydanych na 
podstawie art. 70zm ust. 1 pkt 5; 

79) wprowadzenie do obrotu – odpłatne albo nieodpłatne przekazanie pojazdu, 
przedmiotu wyposażenia lub części po raz pierwszy na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej użytkownikowi; 

80) wariant pojazdu – oznaczenie pojazdów jednego typu, które nie różnią się od 
siebie co najmniej pod względem istotnych cech, określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 70zm ust. 1 pkt 5; 

81) wersja pojazdu – oznaczenie pojazdów jednego wariantu, o kompletacji 
określonej w opisie technicznym typu pojazdu w świadectwie homologacji typu 
pojazdu albo świadectwie homologacji typu WE pojazdu; 

82) tramwaj – pojazd przeznaczony do przewozu osób lub rzeczy zasilany energią 
elektryczną, poruszający się po szynach na drogach publicznych; 

83) trolejbus – autobus przystosowany do zasilania energią elektryczną z sieci 
trakcyjnej.> 

 
Art. 64. 

1. Ruch pojazdu nienormatywnego jest dozwolony pod warunkiem: 
1) uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego odpowiedniej kategorii, 

wydawanego, w drodze decyzji administracyjnej, przez właściwy organ, a w 
przypadku pojazdu nienormatywnego należącego do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej pod warunkiem uzyskania zezwolenia wojskowego na przejazd drogowy, 
wydawanego przez właściwy organ wojskowy; 

2) przestrzegania warunków przejazdu określonych w zezwoleniu, o którym mowa w 
pkt 1; 
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3) pilotowania przejazdu pojazdu nienormatywnego przez pilota, w przypadku gdy 
pojazd przekracza co najmniej jedną z następujących wielkości: 

a) długość - 23 m, 
b) szerokość - 3,2 m, 
c) wysokość - 4,5 m, 
d) rzeczywista masa całkowita - 60 t; 

4) zachowania szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem nienormatywnym. 
2. Zabrania się przewozu pojazdem nienormatywnym ładunków innych niż ładunek 

niepodzielny, z wyłączeniem pojazdów nienormatywnych uprawnionych do poruszania 
się na podstawie zezwoleń kategorii I lub kategorii II. 

[3. Wymiary, masa, naciski osi pojazdów nienormatywnych uprawnionych do poruszania się 
na podstawie zezwoleń kategorii I-VII oraz drogi, po których pojazdy te mogą się 
poruszać, są określone w tabeli stanowiącej załącznik do ustawy.] 

<3. Wymiary, masa, naciski osi pojazdów nienormatywnych uprawnionych do 
poruszania się na podstawie zezwoleń kategorii I–VII oraz drogi, po których 
pojazdy te mogą się poruszać, są określone w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do 
ustawy.> 

4. Kierujący pojazdem nienormatywnym jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać 
uprawnionym osobom zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, albo wypis z 
zezwolenia w przypadku zezwolenia kategorii I. 

5. Organ wydający zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego prowadzi rejestr 
wydanych zezwoleń. W rejestrze umieszcza się następujące dane: 

1) numer zezwolenia; 
2) datę wydania zezwolenia; 
3) kategorię zezwolenia; 
4) podmiotu, na który zezwolenie zostało wydane; 
5) pojazdu lub zespołu pojazdów, jeżeli zostały określone w zezwoleniu. 

 
Art. 66. 

1. Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby 
korzystanie z niego: 

1) nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie 
naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę; 

2) nie zakłócało spokoju publicznego przez powodowanie hałasu przekraczającego 
poziom określony w przepisach szczegółowych; 

3) nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym 
wielkości określone w przepisach szczegółowych; 

4) nie powodowało niszczenia drogi; 
5) zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne 

posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia 
drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu; 
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6) nie powodowało zakłóceń radioelektrycznych w stopniu przekraczającym wielkości 
określone w przepisach szczegółowych. 

1a. Autobus, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i 
ciągnik samochodowy, dla którego określono dopuszczalną masę całkowitą zespołu 
pojazdów powyżej 3,5 t, powinny być wyposażone w homologowany ogranicznik 
prędkości montowany przez producenta lub jednostkę przez niego upoważnioną, 
ograniczający maksymalną prędkość autobusu do 100 km/h, a samochodu ciężarowego i 
ciągnika samochodowego do 90 km/h. 

1b. Przepis ust. 1a nie dotyczy pojazdu: 
1)  specjalnego lub używanego do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 
Wywiadu Wojskowego, Służby Celnej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 
Granicznej, Służby Więziennej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Biura 
Ochrony Rządu i jednostek ochrony przeciwpożarowej; 

2) zabytkowego; 
3) nierozwijającego, ze względów konstrukcyjnych, prędkości większej niż 

odpowiednio określone w ust. 1a; 
4) używanego do prowadzenia badań naukowych na drogach; 
5) przeznaczonego wyłącznie do robót publicznych na obszarach miejskich. 

1c. Minister właściwy do spraw transportu, mając na uwadze szczególne zagrożenia 
występujące podczas przewozu towarów niebezpiecznych, może określić w drodze 
rozporządzenia niższe niż ustalone w ust. 1a wartości ustawień urządzeń ograniczających 
maksymalną prędkość pojazdów przewożących niektóre towary niebezpieczne. 

2. Urządzenia i wyposażenie pojazdu, w szczególności zapewniające bezpieczeństwo ruchu i 
ochronę środowiska przed ujemnymi skutkami używania pojazdu, powinny być 
utrzymane w należytym stanie oraz działać sprawnie i skutecznie. 

3. Urządzenia służące do łączenia pojazdu ciągnącego z przyczepą powinny zapewnić 
bezpieczne ciągnięcie przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej przewidzianej do 
ciągnięcia przez ten pojazd, uniemożliwić samoczynne odłączenie się przyczepy oraz 
zapewnić prawidłowe działanie świateł i hamulców, o ile przyczepa jest w nie 
wyposażona. 

3a. Pojazd uczestniczący w ruchu powinien posiadać nadane przez producenta, z 
zastrzeżeniem art. 66a, cechy identyfikacyjne: 

1) numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy; 
2) (uchylony). 

4. Zabrania się: 
1) umieszczania wewnątrz i zewnątrz pojazdu wystających spiczastych albo ostrych 

części lub przedmiotów, które mogą spowodować uszkodzenie ciała osób jadących w 
pojeździe lub innych uczestników ruchu; 

1a) stosowania w pojeździe przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z 
pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub 
negatywnie wpływa na środowisko; 

2) stosowania w pojeździe przedmiotów wyposażenia i części nieodpowiadających 
warunkom określonym w przepisach szczegółowych; 
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3) umieszczania w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe 
wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci 
niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym 
tonie; 

4)  wyposażania pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-
pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to 
zakłócające albo przewożenia w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym 
na gotowość jego użycia; nie dotyczy to pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celnej i Biura 
Ochrony Rządu; 

5) wymiany nadwozia pojazdu posiadającego cechy identyfikacyjne, o których mowa w 
ust. 3a pkt 1; 

6) dokonywania zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu, z wyjątkiem: 
[a) pojazdu, na którego typ zostało wydane świadectwo homologacji lub decyzja 

zwalniająca pojazd z homologacji,] 
<a) pojazdu, na którego typ zostało wydane świadectwo homologacji typu lub 

inny równoważny dokument, o którym mowa w art. 70j ust. 1, art. 70k ust. 
1, art. 70o ust. 1, art. 70zo ust. 1,  art. 70zp ust. 1 albo art. 70zu ust. 1,> 

b) pojazdu, w którym zmian konstrukcyjnych dokonał przedsiębiorca prowadzący 
działalność gospodarczą w tym zakresie. 

<4a. Przepis ust. 4 nie dotyczy pojazdu zabytkowego – w zakresie pkt 1–3, z 
zastrzeżeniem, że w przypadku pkt 3 obowiązuje zakaz korzystania z tych urządzeń 
podczas jazdy i postoju.> 

5. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrami właściwym do 
spraw wewnętrznych oraz Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, warunki 
techniczne pojazdów oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia. 

5a.  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, warunki 
techniczne pojazdów wchodzących w skład kolejki turystycznej oraz zakres ich 
niezbędnego wyposażenia. 

6. Ministrowie Obrony Narodowej oraz właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu 
z ministrem właściwym do spraw transportu określą, w drodze rozporządzenia, warunki 
techniczne pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

7.  Minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Obrony Narodowej, minister 
właściwy do spraw finansów publicznych oraz Minister Sprawiedliwości, w 
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, określą, w drodze 
rozporządzenia, warunki techniczne pojazdów specjalnych i używanych do celów 
specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, kontroli skarbowej, Służby 
Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej. 

8. W rozporządzeniach, o których mowa w ust. 5-7, należy uwzględnić w szczególności: 
1) konieczność zapewnienia bezpiecznego korzystania z pojazdów; 
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2) zapewnienie możliwie najmniejszego negatywnego wpływu pojazdów na 
środowisko; 

3) przepisy i porozumienia międzynarodowe dotyczące pojazdów, ich wyposażenia i 
części; 

4) przeznaczenie pojazdów oraz sposób ich wykorzystania. 
9. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw gospodarki oraz ministrem właściwym do spraw środowiska, kierując się 
względami technicznymi, zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego i wymogami 
ochrony środowiska oraz mając na celu zapobieganie nieprawidłowościom w obrocie 
przedmiotami wyposażenia i częściami wymontowanymi z pojazdów, określi, w drodze 
rozporządzenia, wykaz przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, 
których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie 
wpływa na środowisko. 

 
[Art. 68. 

1. Producent lub importer nowego pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, 
motoroweru, tramwaju lub przyczepy oraz przedmiotów ich wyposażenia lub części jest 
obowiązany uzyskać dla każdego nowego typu tych pojazdów, przedmiotu ich 
wyposażenia i części świadectwo homologacji wydane przez ministra właściwego do 
spraw transportu. 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy producenta lub importera samochodu 
osobowego z silnikiem spalinowym, ciągnika rolniczego, motocykla i motoroweru, który 
uzyskał w odniesieniu do poszczególnych tych pojazdów świadectwo homologacji wydane 
zgodnie ze wspólnotową procedurą homologacji przez właściwy organ państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej. 

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy producenta lub importera przedmiotów 
wyposażenia lub części pojazdu, który uzyskał dla tych przedmiotów wyposażenia lub 
części świadectwo homologacji wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej. 

4. Producent lub importer, o którym mowa w ust. 2, jest obowiązany przekazać ministrowi 
właściwemu do spraw transportu informację o uzyskanym świadectwie homologacji typu 
pojazdu wraz z opisem technicznym oraz dane i informacje o pojeździe, o których mowa 
w art. 80b ust. 1 pkt 1-4 i ust. 1a pkt 1, jeżeli opis techniczny ich nie zawiera. 

5. Za producenta, o którym mowa w ust. 1, uważa się również podmiot dokonujący montażu 
lub zabudowy pojazdów. 

6. Przepis ust. 1 dotyczy również instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania 
gazem oraz sposobu jej montażu przez różne podmioty. 

7. Świadectwo homologacji wydaje się za opłatą na podstawie wyników badań 
homologacyjnych polegających na sprawdzeniu, czy dany typ pojazdu, przedmiot jego 
wyposażenia lub część odpowiadają warunkom określonym w: 

1) przepisach art. 66 oraz ust. 19; 
2) regulaminach stanowiących załączniki do Porozumienia dotyczącego przyjęcia 

jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, 
które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania 
homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań, sporządzonego w Genewie 
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dnia 20 marca 1958 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 104, poz. 1135 i 1136), przyjętych do 
stosowania przez Rzeczpospolitą Polską wraz ze zmianami obowiązującymi od daty 
wejścia ich w życie; 

3)  art. 8 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z 
eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202). 

8. Minister właściwy do spraw transportu lub jednostka przez niego upoważniona może 
przeprowadzać kontrolę produkcji pojazdów, przedmiotów ich wyposażenia lub części, 
objętych homologacją typu, co do ich zgodności z warunkami określonymi w świadectwie 
homologacji. 

9. Koszty badań homologacyjnych, kontroli zgodności produkcji, zbieranie i przetwarzanie 
informacji, o których mowa w ust. 4, pokrywa producent, importer lub podmiot 
dokonujący montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem. 

10. W przypadku produkcji danego typu pojazdu przez różne podmioty badania 
homologacyjne przeprowadza się odrębnie dla każdej wersji typu pojazdu. 

11. W razie zmiany warunków stanowiących podstawę wydania świadectwa homologacji 
producent lub importer jest obowiązany uzyskać zmianę posiadanego świadectwa 
homologacji polegającą na rozszerzeniu świadectwa homologacji danego typu pojazdu, 
przedmiotu wyposażenia lub części. 

12. W razie wprowadzenia zmian w typie pojazdu, przedmiocie wyposażenia lub części 
wpływających na zmianę warunków stanowiących podstawę wydania świadectwa 
homologacji, producent lub importer jest obowiązany uzyskać zmianę posiadanego 
świadectwa homologacji polegającą na rozszerzeniu świadectwa homologacji danego 
typu pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części. 

13. Zmianę świadectwa homologacji wydaje się za opłatą po sprawdzeniu, czy dany typ 
pojazdu, przedmiot jego wyposażenia lub część odpowiadają warunkom określonym w 
przepisach art. 66 oraz ust. 19, a także w regulaminach, o których mowa w ust. 7 pkt 2. 

14. Świadectwo homologacji typu pojazdu wygasa, jeżeli: 
1) producent lub importer pojazdu, w przypadkach, o których mowa w ust. 11 i 12, nie 

uzyska zmiany do tego świadectwa; 
2) producent podejmie decyzję o ostatecznym zakończeniu produkcji danego typu 

pojazdu. 
15. Producent lub importer pojazdu jest obowiązany przekazać ministrowi właściwemu do 

spraw transportu, na 60 dni przed terminem wygaśnięcia świadectwa homologacji, 
informację o wygaśnięciu świadectwa homologacji typu pojazdu, ze wskazaniem powodu 
i daty wygaśnięcia oraz numeru identyfikacyjnego VIN ostatniego pojazdu danego typu, 
zgodnego z wygasającym świadectwem homologacji. 

16. Minister właściwy do spraw transportu cofa świadectwo homologacji w razie 
stwierdzenia, że pojazd, przedmiot wyposażenia lub część nie odpowiadają warunkom 
określonym w świadectwie homologacji i producent lub importer nie usunął 
stwierdzonych niezgodności w terminie 90 dni od ich stwierdzenia. 

17. Przepisy ust. 1-16 nie dotyczą pojazdu: 
1) zabytkowego; 
2) zbudowanego przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, 

którego markę określa się jako "SAM"; 
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3) specjalnego lub używanego do celów specjalnych Sił Zbrojnych, Policji, Straży 
Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej oraz Straży 
Pożarnej; 

4) wyprodukowanego lub importowanego w ilości jednej sztuki rocznie; nie dotyczy to 
tramwajów i trolejbusów. 

18. Pojazdy, o których mowa w ust. 17 pkt 1 i 2, podlegają badaniu co do zgodności z 
warunkami technicznymi, które przeprowadza się na koszt wnioskodawcy. 

19. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
wewnętrznych i Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 

1) warunki i tryb wydawania, zmiany i cofania świadectw homologacji, zakres 
wymagań obowiązujących w procesie homologacji, zakres i sposób przeprowadzania 
badań homologacyjnych, kontroli zgodności produkcji lub montażu z warunkami 
homologacji, wzory dokumentów związanych z homologacją oraz jednostki 
upoważnione do przeprowadzania badań homologacyjnych, kontroli zgodności 
produkcji lub montażu z warunkami homologacji, 

2) wysokość opłat za wydanie i zmianę świadectwa homologacji nie wyższych niż 
równowartość średniego kursu 1.000 euro, przeliczanego na złote według średniego 
kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roku 
poprzedzającego rok wydania rozporządzenia 

- uwzględniając w szczególności przepisy prawa Unii Europejskiej i porozumienia 
międzynarodowe dotyczące badań homologacyjnych oraz koszty wydania i zmiany 
świadectw homologacji w zależności od zakresu świadectwa. 

20. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy 
sposób przekazywania i przetwarzania danych i informacji o pojeździe, o których mowa 
w art. 80b ust. 1 pkt 1-4 i ust. 1a pkt 1, a także wysokość opłat z tym związanych, nie 
wyższych niż równowartość średniego kursu 100 euro, przeliczanego na złote według 
średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego 
dnia roku poprzedzającego rok wydania rozporządzenia, za jedno świadectwo 
homologacji typu pojazdu lub jego zmianę oraz wzory dokumentów stosowanych w tym 
zakresie, mając na uwadze sprawność funkcjonowania procesu rejestracji i ewidencji 
pojazdów, możliwość prawidłowej identyfikacji pojazdów uzyskujących świadectwa 
homologacji typu pojazdu wydane przez właściwy organ innego państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej oraz koszty przygotowania informacji o tych pojazdach na potrzeby 
rejestracji i ewidencji pojazdów. 

21. Minister właściwy do spraw transportu, uwzględniając konieczność zapewnienia 
bezpiecznego korzystania z pojazdów, o których mowa w ust. 17 pkt 1 i 2, oraz zakres 
warunków technicznych tych pojazdów podlegających badaniu, określi, w drodze 
rozporządzenia, zakres i sposób przeprowadzania badań zgodności tych pojazdów z 
warunkami technicznymi, wzory dokumentów związanych z tymi badaniami oraz 
jednostki upoważnione do przeprowadzania tych badań. 

Art. 68a. 
1. Minister właściwy do spraw transportu przesyła, w terminie 30 dni od dnia wydania 
świadectwa homologacji zgodnie ze wspólnotową procedurą homologacji, do właściwych 
organów państw członkowskich Unii Europejskiej kopie tych świadectw wraz z opisem 
technicznym, wystawionych dla każdego typu pojazdu, w zakresie wydania, zmiany lub 
cofnięcia świadectwa homologacji typu pojazdu. 
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2. Minister właściwy do spraw transportu, co najmniej na 30 dni przed terminem 
wygaśnięcia świadectwa homologacji wydanego zgodnie ze wspólnotową procedurą 
homologacji, przesyła do właściwych organów państw członkowskich Unii Europejskiej 
informację o wygaśnięciu świadectwa homologacji typu pojazdu, ze wskazaniem powodu 
i daty wygaśnięcia oraz numeru identyfikacyjnego VIN ostatniego pojazdu danego typu 
zgodnego z wygasającym świadectwem homologacji. 

3. Minister właściwy do spraw transportu przesyła raz w miesiącu do właściwych organów 
państw członkowskich Unii Europejskiej listę świadectw homologacji typu przedmiotów 
wyposażenia i części, w zakresie wydania, zmiany lub cofnięcia świadectwa homologacji. 

4. Minister właściwy do spraw transportu w terminie 30 dni od dnia udzielenia zwolnienia 
od obowiązku, o którym mowa w art. 68 ust. 1, przesyła informację o udzielonych 
zwolnieniach do właściwych organów państw członkowskich Unii Europejskiej. 

5. Minister właściwy do spraw transportu przekazuje Komisji Europejskiej i właściwym 
organom państw członkowskich Unii Europejskiej nazwy i adresy: 

1) organu wydającego homologację typu pojazdu oraz typu przedmiotów jego 
wyposażenia lub części; 

2) upoważnionych jednostek badawczych, z podaniem zakresu upoważnienia. 
6. Minister właściwy do spraw transportu może upoważnić, w drodze rozporządzenia, 

jednostkę organizacyjną sobie podległą do wykonywania niektórych czynności, o których 
mowa w art. 68 oraz ust. 1-4, mając na uwadze usprawnienie procedury w tym zakresie. 

7. Jednostka, o której mowa w ust. 6, otrzymuje prowizję w wysokości nie wyższej niż 30 % 
od opłat pobranych z tytułu niektórych czynności, o których mowa w art. 68 oraz ust. 1-4. 

Art. 69. 
1. Producent lub importer nowych pojazdów są obowiązani wydać wyciąg ze świadectwa 

homologacji do każdego pojazdu, na którego typ wydano świadectwo homologacji, lub 
odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji. 

2. Wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji 
przekazuje się właścicielowi pojazdu. 

Art. 70. 
Minister właściwy do spraw transportu może zwolnić producenta lub importera określonego 
typu pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części z obowiązku, o którym mowa w art. 68 
ust. 1.] 
 

<Rozdział 1a 
Homologacja 

Art. 70a. 
Ilekroć w rozdziale jest mowa o: 

1) oryginalnym przedmiocie wyposażenia lub części - rozumie się przez to 
przedmiot wyposażenia lub część, które wyprodukowano zgodnie ze 
specyfikacjami i normami produkcyjnymi przewidzianymi przez producenta 
pojazdów dla produkcji przedmiotu wyposażenia lub części pojazdu, którego to 
dotyczy, oraz przedmiot wyposażenia lub część, które wyprodukowano na tej 
samej linii produkcyjnej; obejmuje to również przedmiot wyposażenia lub część 
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dla których ich producent zaświadczy, że ten przedmiot wyposażenia lub część 
odpowiadają jakością przedmiotowi wyposażenia lub części, używanym do 
montażu pojazdu, którego to dotyczy, i zostały wyprodukowane zgodnie ze 
specyfikacjami i normami produkcyjnymi producenta pojazdu; 

2) procedurze homologacji typu WE pojazdu albo procedurze homologacji typu 
pojazdu – rozumie się przez to jedną z następujących procedur: 

a) krok po kroku – procedurę homologacji typu, w ramach której producent 
uzyskuje wszystkie wymagane świadectwa homologacji typu WE 
przedmiotu wyposażenia lub części albo świadectwa homologacji typu EKG 
ONZ, na podstawie których jednostka uprawniona, o której mowa w art. 
70y ust. 1,  przeprowadza badanie homologacyjne typu pojazdu będące 
podstawą do wydania świadectwa homologacji typu WE pojazdu albo 
świadectwa homologacji typu pojazdu, 

b) jednostopniową – procedurę homologacji typu, w ramach której jednostka 
uprawniona, o której mowa w art. 70y ust. 1, przeprowadza badanie 
homologacyjne dla wszystkich wymaganych przedmiotów wyposażenia lub 
części oraz badanie homologacyjne typu pojazdu, będące podstawą do 
wydania świadectwa homologacji typu WE pojazdu albo świadectwa 
homologacji typu pojazdu, 

c) mieszaną – procedurę homologacji typu krok po kroku, podczas której 
producent może nie przedstawić jednego lub kilku świadectw homologacji 
typu WE przedmiotu wyposażenia lub części albo świadectw homologacji 
typu EKG ONZ, do badania homologacyjnego typu pojazdu pod 
warunkiem zastąpienia ich sprawozdaniami zawierającymi wyniki badań 
homologacyjnych tych przedmiotów wyposażenia lub części; 

3) wirtualnej metodzie testowania – rozumie się przez to symulacje komputerowe, 
w tym obliczenia potwierdzające, że typ pojazdu, typ przedmiotu wyposażenia 
lub części spełnia odpowiednie wymagania techniczne, w zakresie określonym w 
załączniku XVI do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 5 września 2007 r. ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów 
silnikowych i przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów 
technicznych przeznaczonych do tych pojazdów („dyrektywa ramowa”) (Dz. 
Urz. UE L 263 z 09.10.2007, str. 1, z późn. zm.), zwanej dalej „dyrektywą 
2007/46/WE”; 

4) zgodności produkcji pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części albo zgodności 
montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem – 
rozumie się przez to produkcję pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części 
zgodnie z wymaganiami dla typu, który uzyskał odpowiednie świadectwo 
homologacji typu albo zezwolenie na dopuszczenie do obrotu oraz stosowanie 
metod produkcji zapewniających spełnienie tych wymagań; w przypadku 
montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem – 
rozumie się przez to montaż zgodnie z wymaganiami dla typu, który uzyskał 
świadectwo homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ 
pojazdu do zasilania gazem oraz stosowanie metod montażu zapewniających 
spełnienie tych wymagań. 
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Art.  70b. 
1. Nowy typ pojazdu, typ przedmiotu wyposażenia lub części, który ma być 

wprowadzony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powinien spełniać 
wymagania techniczne, odpowiednie dla danej kategorii pojazdu, określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 70zm ust. 1 pkt 1. 

2. Spełnienie odpowiednich wymagań technicznych danego typu pojazdu, typu 
przedmiotu wyposażenia lub części potwierdza się w procedurze homologacji: 

1) typu pojazdu; 
2) typu WE pojazdu; 
3) typu WE przedmiotu wyposażenia lub części; 
4) typu EKG ONZ. 

3. Na potrzeby procedury homologacji typu, pojazdy zgodnie z ich maksymalną masą 
całkowitą lub cechami konstrukcyjnymi dzieli się na kategorie. Kategorie pojazdów 
określa załącznik nr 2 do ustawy. 

4. Obowiązek spełnienia odpowiednich wymagań technicznych dotyczy również 
sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem, 
które potwierdza się w procedurze homologacji sposobu montażu instalacji 
przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem. 

5. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, w odniesieniu do typu przedmiotu wyposażenia 
lub części dotyczy typów przedmiotu wyposażenia lub części, dla których zakres 
wymagań technicznych określają przepisy wydane na podstawie art. 70zm ust. 1 pkt 
1. 

6. Jeżeli homologacja typu przedmiotu wyposażenia lub części obejmuje przedmioty 
wyposażenia lub części niezależnie od tego, czy są przeznaczone do napraw, 
przeglądów lub konserwacji pojazdów, nie wymaga się dodatkowej homologacji 
typu tych przedmiotów wyposażenia lub części, jeżeli ustawa nie przewiduje dla 
nich obowiązku uzyskania odrębnego świadectwa homologacji typu. 

Art. 70c. 
Potwierdzenie spełnienia wymagań technicznych następuje przez wydanie dla: 

1) pojazdu: 
a) świadectwa homologacji typu WE pojazdu, 
b) świadectwa homologacji typu pojazdu; 

2) przedmiotu wyposażenia lub części: 
a) świadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposażenia lub części, 
b) świadectwa homologacji typu EKG ONZ; 

3) sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania 
gazem – świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej 
dany typ pojazdu do zasilania gazem. 

Art.  70d. 
1. Producent nowego typu pojazdu, typu przedmiotu wyposażenia lub części jest 

obowiązany uzyskać dla każdego nowego typu pojazdu, typu przedmiotu 
wyposażenia lub części odpowiednie świadectwo homologacji typu WE, z 
zastrzeżeniem ust. 2–6. 



- 20 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

2. Nowy typ pojazdu zaprojektowanego i zbudowanego do użytku przede wszystkim na 
placach budowy, w kamieniołomach, w obiektach portowych lub w portach 
lotniczych oraz pojazdu wolnobieżnego nie podlega obowiązkowi uzyskania 
świadectwa homologacji typu WE pojazdu oraz świadectwa homologacji typu 
pojazdu. Producent tego typu pojazdu może wystąpić o dopuszczenie fakultatywne 
poprzez uzyskanie świadectwa homologacji typu WE pojazdu, potwierdzającego 
spełnienie odpowiednich wymagań technicznych, w zakresie, w jakim ten typ 
pojazdu spełnia wymagania określone w załącznikach IV i XI do dyrektywy 
2007/46/WE. Przepisu nie stosuje się do pojazdów, o których mowa w załączniku nr 
2 do ustawy, oraz do tramwaju i trolejbusu. 

3. Nowy typ pojazdu specjalnego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 
Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, organów kontroli skarbowej, Służby 
Celnej, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Więziennej i jednostek ochrony 
przeciwpożarowej lub nowy typ pojazdu używanego do celów specjalnych, nie 
podlega obowiązkowi uzyskania świadectwa homologacji typu WE pojazdu oraz 
świadectwa homologacji typu pojazdu. Producent tych typów pojazdów może 
uzyskać świadectwo homologacji typu WE pojazdu, jeżeli typ pojazdu spełnia 
odpowiednie wymagania techniczne określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 70zm ust. 1 pkt 1. 

4. Producent: 
1) tramwaju, 
2) trolejbusu 

– jest obowiązany uzyskać dla każdego nowego typu tego pojazdu świadectwo 
homologacji typu pojazdu. 

5. Podmiot dokonujący montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do 
zasilania gazem jest obowiązany uzyskać świadectwo homologacji sposobu montażu 
instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem. 

6. Producent: 
1) nowego typu pojazdu, jest zwolniony z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, 

jeżeli uzyskał: 
a) świadectwo homologacji typu WE pojazdu, w odniesieniu do pojazdów 

produkowanych w małych seriach, 
b) świadectwo homologacji typu pojazdu, w odniesieniu do pojazdów 

produkowanych w małych seriach, 
c) świadectwo homologacji typu pojazdu, w odniesieniu do pojazdów kategorii 

T4.1, T4.2, T5, C, R, 
d) uznanie świadectwa homologacji typu pojazdu wydanego zgodnie z 

procedurą homologacji typu przez właściwy organ innego niż 
Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

e) uznanie świadectwa homologacji typu pojazdu dla pojazdów 
produkowanych w małych seriach wydanego na dany typ pojazdu zgodnie z 
procedurą homologacji typu przez właściwy organ innego niż 
Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 
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f) dopuszczenie jednostkowe pojazdu, 
g) uznanie dopuszczenia jednostkowego pojazdu wydanego przez właściwy 

organ innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej, 

h) świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu; 
2) nowego typu przedmiotu wyposażenia lub części jest zwolniony z obowiązku, o 

którym mowa w ust. 1, jeżeli: 
a) uzyskał świadectwo homologacji typu EKG ONZ, 
b) nowy typ przedmiotu wyposażenia lub części jest objęty świadectwem 

homologacji typu WE pojazdu. 
7. W procedurze homologacji typu WE pojazdu świadectwa homologacji typu EKG 

ONZ uznaje się za równoważne świadectwom homologacji typu WE  przedmiotu 
wyposażenia lub części w zakresie, w jakim wymagania określone w regulaminach 
EKG ONZ wymienionych w części II załącznika IV do dyrektywy 2007/46/WE 
pokrywają się z zakresem wymagań dla tego przedmiotu wyposażenia lub części, 
określonym w odpowiednich dyrektywach lub rozporządzeniach Unii Europejskiej. 

8. W przypadku gdy pojazd, o którym mowa w ust. 2, nie spełnia wszystkich wymagań 
dyrektywy 2007/46/WE oraz producent pojazdu nie może uzyskać zwolnienia z 
niektórych wymagań technicznych, o których mowa w art. 70zm ust. 1 pkt 1, uznaje 
się go za pojazd niekompletny. 

9. Przepisu ust. 6 pkt 1 lit. a nie stosuje się do pojazdów specjalnych. 
Art. 70e. 

Obowiązek uzyskania świadectwa homologacji typu nie dotyczy pojazdu: 
1) kategorii M1, przeznaczonego do zawodów sportowych; 
2) kategorii L: 

a) przystosowanego do używania przez osoby niepełnosprawne, 
b) przeznaczonego do zawodów sportowych; 

3) kategorii T przeznaczonego do prac leśnych obejmującej: 
a) ciągnik zrywkowy i ciągnik z przednim systemem załadowczym, 
b) pojazd skonstruowany na ramie sprzętu do prac ziemnych. 

Art.  70f. 
1. Producent pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części jest odpowiedzialny za 

wszystkie aspekty procesu homologacji oraz za zapewnienie zgodności produkcji 
niezależnie od tego, czy bezpośrednio uczestniczy we wszystkich etapach 
wytwarzania pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części. 

2. Producent pojazdu skompletowanego jest odpowiedzialny za uzyskanie świadectwa 
homologacji typu WE przedmiotu wyposażenia lub części albo świadectwa 
homologacji typu EKG ONZ oraz za zapewnienie zgodności produkcji w zakresie 
tych przedmiotów wyposażenia lub części, które zostały dodane na etapie 
dokonywanej przez niego kompletacji pojazdu. 

3. Producent pojazdu skompletowanego wprowadzający zmiany w przedmiocie 
wyposażenia lub części, które były objęte procedurą homologacji typu na 
wcześniejszym etapie kompletacji pojazdu, jest odpowiedzialny za uzyskanie 
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świadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposażenia lub części albo 
świadectwa homologacji typu EKG ONZ oraz za zapewnienie zgodności produkcji 
w zakresie dokonanej zmiany. 

Art.  70g. 
1. Zakazuje się wprowadzania do obrotu nowego pojazdu bez wymaganego 

odpowiedniego świadectwa homologacji typu lub innego równoważnego dokumentu, 
o którym mowa w art. 70j ust. 1, art. 70k ust. 1, art. 70o ust. 1, art. 70zo ust. 1, art. 
70zp ust. 1 albo art. 70zu ust. 1. 

2. Podmiot, który wprowadzi do obrotu pojazd wbrew zakazowi określonemu w ust. 1, 
jest obowiązany na swój koszt wycofać ten pojazd z obrotu. 

3. W przypadku odpłatnego wprowadzenia do obrotu pojazdu, o którym mowa w ust. 
2, podmiot jest obowiązany również do odkupienia pojazdu od osoby, która 
faktycznie włada tym pojazdem. 

4. W przypadku niewycofania z obrotu pojazdu bez wymaganego odpowiedniego 
świadectwa homologacji typu lub innego równoważnego dokumentu, o którym 
mowa w art. 70j ust. 1, art. 70k ust. 1, art. 70o ust. 1, art. 70zo ust. 1, art. 70zp ust. 1 
albo art. 70zu ust. 1, właściwy organ, po nałożeniu kary, o której mowa w art. 140m 
ust. 1 pkt 1, określa, w drodze decyzji administracyjnej, pojazd, który podlega 
wycofaniu z obrotu oraz termin jego wycofania, a także nakazuje realizację 
obowiązku określonego w ust. 3. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej 
wykonalności.  

5. Pojazdy wycofane z obrotu nie mogą być ponownie wprowadzone do obrotu. 
6. Zakazuje się wprowadzania do obrotu nowego przedmiotu wyposażenia lub części 

bez wymaganego odpowiedniego świadectwa homologacji typu albo zezwolenia na 
dopuszczenie do obrotu. 

7. Podmiot, który wprowadzi do obrotu przedmiot wyposażenia lub część wbrew 
zakazowi określonemu w ust. 6, jest obowiązany na swój koszt: 

1) podać do publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu o zasięgu 
ogólnopolskim lub w miejscach wprowadzenia do obrotu przedmiotów 
wyposażenia lub części objęte obowiązkiem wycofania z obrotu, informację o 
przedmiotach wyposażenia lub częściach objętych obowiązkiem wycofania z 
obrotu wraz z terminem ich wycofania, który nie powinien być krótszy niż 3 
miesiące oraz nie dłuższy niż 12 miesięcy, mając na uwadze czas niezbędny do 
prawidłowego zrealizowania obowiązków wynikających z przepisów niniejszej 
ustawy; 

2) wycofać z obrotu przedmiot wyposażenia lub część, zgodnie z żądaniem, o 
którym mowa w ust. 9. 

8. Przedmiot wyposażenia lub część wycofane z obrotu, nie mogą być ponownie 
wprowadzone do obrotu. 

9. Osoba faktycznie władająca przedmiotem wyposażenia lub częścią objętą 
obowiązkiem wycofania z obrotu, w terminie określonym w ust. 7 pkt 1, ma prawo 
żądać od podmiotu, który wprowadził do obrotu przedmiot wyposażenia lub część, 
odkupienia albo wymiany na nowy przedmiot wyposażenia lub część spełniające 
wymagania ustawy, na podstawie dokumentu potwierdzającego ich zakup. 
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10. W przypadku niewykonania obowiązków określonych w ust. 7, po nałożeniu kary, o 
której mowa w art. 140m ust. 1 pkt 3, właściwy organ określa, w drodze decyzji 
administracyjnej, przedmiot wyposażenia lub część, który podlega wycofaniu z 
obrotu, termin jego wycofania, a także nakazuje realizację obowiązków określonych 
w ust. 7. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. 

11. Do postępowania w sprawach wycofania z obrotu pojazdu, przedmiotu wyposażenia 
lub części, stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji. 

Art.  70h. 
1. Świadectwa homologacji typu albo świadectwo homologacji sposobu montażu 

instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem wydaje, zmienia, 
odmawia wydania lub cofa, w drodze decyzji administracyjnej, minister właściwy 
do spraw transportu. 

2. Wydanie lub zmiana świadectwa homologacji typu albo świadectwa homologacji 
sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem 
następuje za opłatą, przy czym jej wysokość nie może przekroczyć 1600 zł. 

3. Wydanie lub zmiana świadectwa homologacji typu albo świadectwa homologacji 
sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem 
następuje na wniosek odpowiednio producenta albo podmiotu dokonującego 
montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem. 

4. W przypadku wniosku o wydanie lub zmianę świadectwa homologacji typu WE 
pojazdu albo świadectwa homologacji typu pojazdu producent we wniosku 
wskazuje procedurę homologacji krok po kroku, jednostopniową albo mieszaną, w 
oparciu o którą przeprowadzono badania homologacyjne. 

5. Do wniosku o wydanie lub zmianę świadectwa homologacji typu, z zastrzeżeniem 
art. 70m ust. 1, dołącza się: 

1) pakiet informacyjny zawierający: 
a) spis treści pakietu informacyjnego, 
b) folder informacyjny składający się z: 

– dokumentu informacyjnego sporządzonego według wzoru określonego w 
przepisach wydanych na podstawie art. 70zm ust. 1 pkt 8, 

– dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu 
– o ile są wymagane, 

– kopie odpowiednich świadectw homologacji typu WE przedmiotu 
wyposażenia lub części – o ile są wymagane, 

– kopie odpowiednich świadectw homologacji typu EKG ONZ – o ile są 
wymagane, 

– informację i instrukcję, określające warunki lub ograniczenia związane z 
użytkowaniem pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części, mające 
wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym lub ochronę środowiska – 
o ile występują, 

c) protokół z badania homologacyjnego wraz ze sprawozdaniem wydany przez 
jednostkę uprawnioną w przypadku badania homologacyjnego typu 
pojazdu – o ile jest wymagany, 
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d) sprawozdanie zawierające wyniki badania homologacyjnego, wydane przez 
jednostkę uprawnioną w przypadku badania homologacyjnego typu 
przedmiotu wyposażenia lub części – o ile jest wymagane, 

e) dokumenty zawierające dane i informacje o wymaganiach technicznych 
przedmiotów wyposażenia lub części wraz z oświadczeniem, że spełniają 
one zasadnicze wymagania w tym zakresie, w przypadku pojazdów 
produkowanych w małych seriach; 

2) instrukcję montażu – w przypadku świadectw homologacji typu, o których 
mowa w art. 70c pkt 2 lit. b; 

3) kopię dowodu wniesienia opłaty za wydanie albo zmianę świadectwa 
homologacji typu; 

4) oświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności 
Gospodarczej albo do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze 
Sądowym; 

5) oświadczenie, w przypadku świadectwa homologacji typu WE, o następującej 
treści:  
„Oświadczam, że w zakresie typu pojazdu, typu przedmiotu wyposażenia lub 
części … złożyłem tylko jeden wniosek, i tylko w jednym państwie 
członkowskim Unii Europejskiej”; 

6) wykaz osób upoważnionych do podpisywania: 
a) świadectw zgodności WE albo świadectw zgodności – w przypadku 

odpowiednio świadectw homologacji typu WE pojazdu albo świadectw 
homologacji typu pojazdu, 

b) oświadczeń o danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji i 
ewidencji pojazdu 

– zawierający ich dane osobowe: imię i nazwisko, zajmowane stanowisko oraz 
wzór podpisu; 

7) deklarację o sposobie i metodach zapewnienia zgodności produkcji pojazdu, 
przedmiotu wyposażenia, części, z typem podlegającym procedurze 
homologacji. 

6. Do wniosku o wydanie lub zmianę świadectwa homologacji sposobu montażu 
instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem dołącza się: 

1) protokół z badania homologacyjnego wraz ze sprawozdaniem wydany przez 
jednostkę uprawnioną; 

2) wykaz osób upoważnionych do podpisywania wyciągów ze świadectwa 
homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do 
zasilania gazem zawierający ich dane osobowe: imię i nazwisko, zajmowane 
stanowisko oraz wzór podpisu; 

3) deklarację o sposobie i metodach zapewnienia zgodności montażu instalacji 
przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem; 

4) wykaz stosowanych elementów instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do 
zasilania gazem; 

5) wykaz zakładów montujących instalacje przystosowujące dany typ pojazdu do 
zasilania gazem; 
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6) kopię dowodu wniesienia opłaty za wydanie albo zmianę świadectwa 
homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do 
zasilania gazem; 

7) oświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności 
Gospodarczej albo do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze 
Sądowym. 

7. Wniosek o zmianę świadectwa homologacji typu składa się wyłącznie w państwie, 
które wydało to świadectwo homologacji typu. 

8. Minister właściwy do spraw transportu może w uzasadnionych przypadkach wezwać 
producenta do przedstawienia dodatkowych informacji niezbędnych do określenia 
zakresu wymaganych badań lub do uproszczenia ich przeprowadzania. 

Art.  70i. 
1. Do wniosku o wydanie świadectwa homologacji typu WE pojazdu dla pojazdu, w 

którym w przedmiocie wyposażenia lub części zastosowano nowatorskie 
rozwiązania konstrukcyjne lub technologie, które nie spełniają wymagań 
określonych w przepisach dotyczących homologacji typu, producent dołącza 
również: 

1) uzasadnienie zastosowania nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych lub 
technologii; 

2) opis zastosowanych rozwiązań i ich wpływ na bezpieczeństwo i ochronę 
środowiska; 

3) opis przeprowadzonych badań oraz ich wyniki wykazujące, że zapewniono co 
najmniej równoważny poziom bezpieczeństwa i ochrony środowiska w stosunku 
do wymagań określonych w przepisach dotyczących homologacji. 

2. Badania, o których mowa w ust. 1 pkt 3, przeprowadza jednostka uprawniona, o 
której mowa w art. 70y ust. 1. 

3. W terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1, minister 
właściwy do spraw transportu występuje do Komisji Europejskiej z wnioskiem o 
wydanie zgody na wydanie świadectwa homologacji typu WE pojazdu. 

4. Do czasu wydania zgody, o której mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw 
transportu wydaje, w drodze decyzji administracyjnej, świadectwo homologacji 
typu pojazdu na okres 10 miesięcy, o ile producent wystąpi we wniosku, o którym 
mowa w ust. 1, o wydanie takiego świadectwa, a pojazd spełnia warunki, o których 
mowa w art. 66 ust. 1–1b oraz art. 66a. 

5. Po wydaniu świadectwa homologacji typu pojazdu, o którym mowa w ust. 4, 
minister właściwy do spraw transportu przekazuje niezwłocznie Komisji 
Europejskiej i innym niż Rzeczpospolita Polska państwom członkowskim Unii 
Europejskiej informację o jego wydaniu wraz z dokumentacją, o której mowa w ust. 
1. 

6. W przypadku uzyskania zgody Komisji Europejskiej, o której mowa w ust. 3, 
minister właściwy do spraw transportu niezwłocznie wydaje świadectwo 
homologacji typu WE pojazdu. W uzasadnionych przypadkach świadectwo 
homologacji typu WE pojazdu może określać termin jego ważności, jednakże nie 
krótszy niż 36 miesięcy. 
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7. W przypadku odmowy wydania zgody przez Komisję Europejską, o której mowa w 
ust. 3, minister właściwy do spraw transportu: 

1) odmawia wydania świadectwa homologacji typu WE pojazdu; 
2) w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania odmowy wydania zgody cofa wydane 

świadectwo homologacji typu pojazdu – o ile decyzja nie wygasła po upływie 
terminu, o którym mowa w ust. 4. 

8. W przypadku otrzymania od właściwego organu państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej informacji o wydaniu świadectwa homologacji typu pojazdu, o którym 
mowa w ust. 4, minister właściwy do spraw transportu podejmuje decyzję o uznaniu 
tego świadectwa homologacji typu pojazdu w terminie 30 dni od dnia otrzymania tej 
informacji, na podstawie dokumentacji, o której mowa w ust. 1. 

Art.  70j. 
1. Minister właściwy do spraw transportu, w drodze decyzji administracyjnej, uznaje 

świadectwo homologacji typu wydane na dany typ pojazdu przez właściwy organ 
innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, na 
okres odpowiadający jego ważności, jeżeli dany typ pojazdu spełnia wymagania: 

1) procedury uzyskania świadectwa homologacji typu WE pojazdu albo 
2) procedury homologacji typu pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. W celu uzyskania uznania, o którym mowa w ust. 1, producent nowego typu pojazdu 
składa wniosek o uznanie świadectwa homologacji typu wydanego na dany typ 
pojazdu. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się świadectwo homologacji typu, o 
którym mowa w ust. 1, oraz dokumenty określone w art. 70h ust. 5 pkt 1. 

4. Uznanie, o którym mowa w ust. 1, wydane na dany typ pojazdu następuje za opłatą, 
przy czym jej wysokość nie może przekroczyć 400 zł. 

5. Producent jest obowiązany powiadomić ministra właściwego do spraw transportu, w 
odniesieniu do świadectwa homologacji typu pojazdu stanowiącego podstawę do 
uzyskania uznania, o którym mowa w ust. 1, o okolicznościach, o których mowa w 
art. 70q ust. 4–6. 

6. Minister właściwy do spraw transportu uchyla decyzję o uznaniu, o której mowa w 
ust. 1, w przypadku: 

1) wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 70q: 
a) ust. 4 i 5 – w całości, 
b) ust. 6 – w zakresie wariantu lub wersji, w ramach których uznane 

świadectwo homologacji typu pojazdu wygasło; 
2) nieusunięcia zagrożeń, o których mowa w art. 70u ust. 1; 
3) nieuwzględnienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 70u ust. 3 pkt 3. 

Art.  70k. 
1. Minister właściwy do spraw transportu, w drodze decyzji administracyjnej, uznaje 

świadectwo homologacji typu pojazdu dla pojazdów produkowanych w małych 
seriach wydane na dany typ pojazdu, jeżeli wymagania techniczne stanowiące 
podstawę do jego wydania są równoważne wymaganiom technicznym 
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obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w procedurze homologacji 
typu pojazdu dla pojazdów produkowanych w małych seriach. 

2. W celu uzyskania uznania, o którym mowa w ust. 1, producent pojazdu składa 
wniosek o uznanie świadectwa homologacji typu pojazdu dla pojazdów 
produkowanych w małych seriach. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się świadectwo homologacji typu, o 
którym mowa w ust. 1, oraz dokumenty określone w art. 70h ust. 5 pkt 1. 

4. Uznanie, o którym mowa w ust. 1, wydane na dany typ pojazdu następuje za opłatą, 
przy czym jej wysokość nie może przekroczyć 400 zł. 

5. Producent jest obowiązany powiadomić ministra właściwego do spraw transportu, w 
odniesieniu do świadectwa homologacji typu pojazdu stanowiącego podstawę do 
uzyskania uznania, o którym mowa w ust. 1, o okolicznościach, o których mowa w 
art. 70q ust. 4–6. 

6. Minister właściwy do spraw transportu uchyla decyzję o uznaniu, o której mowa w 
ust. 1, w przypadku: 

1) wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 70q: 
a) ust. 4 i 5 – w całości, 
b) ust. 6 – w zakresie wariantu lub wersji, w ramach których uznane 

świadectwo homologacji typu pojazdu wygasło; 
2) nieusunięcia zagrożeń, o których mowa w art. 70u ust. 1; 
3) nieuwzględnienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 70u ust. 3 pkt 3. 

Art.  70l. 
1. Na wniosek producenta, minister właściwy do spraw transportu przekazuje 

właściwym w sprawach homologacji organom państw członkowskich Unii 
Europejskiej kopie świadectwa homologacji typu pojazdu dla pojazdów 
produkowanych w małych seriach, w celu uznania tego świadectwa. 

2. W przypadku gdy pojazd, który uzyskał świadectwo homologacji typu pojazdu dla 
pojazdu produkowanego w małych seriach ma być sprzedany, zarejestrowany lub 
dopuszczony do ruchu na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej, minister właściwy do spraw transportu, na 
wniosek właściciela pojazdu, wydaje kopię świadectwa homologacji typu pojazdu 
dla pojazdów produkowanych w małych seriach. 

3. W przypadku otrzymania od właściwego organu państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub właściciela pojazdu, o którym mowa w ust. 2, świadectwa 
homologacji typu pojazdu dla pojazdów produkowanych w małych seriach, minister 
właściwy do spraw transportu uznaje to świadectwo w terminie 60 dni od dnia 
otrzymania, jeżeli wymagania techniczne stanowiące podstawę do jego wydania są 
równoważne wymaganiom technicznym obowiązującym na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w procedurze homologacji typu pojazdu dla pojazdów 
produkowanych w małych seriach. 

Art.  70m. 
1. W procedurze homologacji typu WE pojazdu dla pojazdów produkowanych w 

małych seriach, stosuje się wyłącznie procedurę mieszaną, w ramach której minister 
właściwy do spraw transportu, w drodze decyzji administracyjnej: 
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1) zwalnia producenta z obowiązku przedstawienia jednego lub kilku świadectw 
homologacji typu WE przedmiotu wyposażenia lub części lub świadectwa 
homologacji typu EKG ONZ, do badania homologacyjnego typu pojazdu, pod 
warunkiem zastąpienia ich sprawozdaniami zawierającymi pozytywne wyniki 
badań homologacyjnych tych przedmiotów wyposażenia lub części 
sporządzonymi przez jednostkę uprawnioną, o której mowa w art. 70y ust. 1; 

2) upoważnia producenta do wykonania badań homologacyjnych typu niektórych 
przedmiotów wyposażenia lub części i przedstawienia sprawozdania 
zawierającego wyniki tych badań. 

2. Przedmioty wyposażenia lub części, o których mowa w ust. 1, określa dodatek 1 do 
części I załącznika IV do dyrektywy 2007/46/WE. Do tych przedmiotów 
wyposażenia lub części przepis art. 70h ust. 5 pkt 1 lit. e stosuje się odpowiednio. 

3. W procedurze homologacji typu pojazdu dla pojazdów produkowanych w małych 
seriach: 

1) niektóre wymagania, dotyczące jednego lub kilku przedmiotów wyposażenia lub 
części, zastępuje się wymaganiami alternatywnymi, określonymi w przepisach 
wydanych na podstawie art. 70zm ust. 1 pkt 2; 

2) minister właściwy do spraw transportu zwalnia z obowiązku uzyskania jednego 
lub kilku świadectw homologacji typu WE przedmiotu wyposażenia lub części 
lub świadectwa homologacji typu EKG ONZ pod warunkiem zastąpienia ich: 

a) sprawozdaniami zawierającymi pozytywne wyniki badań tych przedmiotów 
wyposażenia lub części, uzyskiwanymi na zasadach określonych w ust. 1 pkt 
2, 

b) dokumentami zawierającymi dane i informacje o wymaganiach 
technicznych przedmiotów wyposażenia lub części wraz z oświadczeniem, że 
spełniają one zasadnicze wymagania określone w przepisach Unii 
Europejskiej dotyczących badań homologacyjnych lub regulaminach EKG 
ONZ. 

4. Przedmioty wyposażenia lub części, o których mowa w ust. 3, określają załączniki IV 
i XI do dyrektywy 2007/46/WE. 

5. Przepis ust. 3 stosuje się w odniesieniu do pojazdów kategorii L, R, T w zakresie 
przedmiotów wyposażenia lub części określonych w: 

1) części I i II oraz części II dodatku 1 do rozdziału B załącznika II do dyrektywy 
2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie 
homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych, ich przyczep i wymiennych 
holowanych maszyn, łącznie z ich układami, częściami i oddzielnymi zespołami 
technicznymi oraz uchylającej dyrektywę 74/150/EWG (Dz. Urz. UE L 171 z 
09.07.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 13, 
t. 31, str. 311, z późn. zm.); 

2) załączniku I do dyrektywy 2002/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 18 marca 2002 r. w sprawie homologacji typu dwu- lub trzykołowych 
pojazdów mechanicznych i uchylającej dyrektywę Rady 92/61/EWG (Dz. Urz. 
WE L 124 z 09.05.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 
specjalne rozdz. 13, t. 29, str. 399, z późn. zm.). 
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Art.  70n. 
1. Minister właściwy do spraw transportu wydaje lub zmienia: 

1) świadectwo homologacji typu pojazdu lub świadectwo homologacji typu WE 
pojazdu, jeżeli: 

a) świadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposażenia lub części albo 
świadectwa homologacji typu EKG ONZ potwierdzają, że dany typ pojazdu 
odpowiada wymaganiom i warunkom określonym w pkt 2 i 3, 

b) protokół z badania homologacyjnego typu pojazdu wraz ze sprawozdaniem 
potwierdza spełnianie przez dany typ pojazdu warunków technicznych 
zawartych w opisie technicznym, w odniesieniu do wszystkich homologacji 
typu przedmiotów wyposażenia lub części, odpowiednio do wymagań dla 
danej kategorii pojazdu, 

c) warunki lub ograniczenia zawarte w informacji i instrukcji, o której mowa 
w art. 70h ust. 5 pkt 1 lit. b tiret piąte, nie zagrażają bezpieczeństwu ruchu 
drogowego lub środowisku; 

2) świadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposażenia lub części – jeżeli 
sprawozdanie zawierające wyniki badań homologacyjnych potwierdza, że dany 
typ przedmiotu wyposażenia lub części odpowiada: 

a) wymaganiom technicznym określonym w niniejszym rozdziale i przepisach 
Unii Europejskiej dotyczących badań homologacyjnych, 

b) warunkom technicznym określonym w rozdziale 1, 
c) warunkom określonym w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu 

pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.); 
3) świadectwa homologacji typu EKG ONZ – jeżeli sprawozdanie zawierające 

wyniki badań homologacyjnych potwierdza, że dany typ przedmiotu 
wyposażenia lub części odpowiada: 

a) wymaganiom technicznym określonym w niniejszym rozdziale i 
regulaminach EKG ONZ, 

b) warunkom technicznym określonym w rozdziale 1, 
c) warunkom określonym w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu 

pojazdów wycofanych z eksploatacji; 
4) świadectwo homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ 

pojazdu do zasilania gazem – jeżeli protokół z badania homologacyjnego 
sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania 
gazem wraz ze sprawozdaniem potwierdza, że: 

a) elementy instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem 
odpowiadają wymaganiom technicznym określonym w niniejszym rozdziale 
i regulaminach EKG ONZ, 

b) sposób montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania 
gazem odpowiada warunkom technicznym określonym w rozdziale 1 i 
wymaganiom technicznym określonym w regulaminach EKG ONZ, 

c) elementy instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem 
odpowiadają warunkom określonym w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o 
recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. 
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2. Producentowi, którego siedziba znajduje się poza terytorium państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej, minister właściwy do spraw transportu wydaje 
świadectwo homologacji typu WE, jeżeli producent posiada upoważnionego 
przedstawiciela na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej do 
reprezentowania go w sprawach homologacji. 

3. W przypadku stosowania, w procedurze homologacji typu WE pojazdu albo w 
procedurze homologacji typu pojazdu, procedury mieszanej, minister właściwy do 
spraw transportu, na wniosek producenta, zwalnia go, w drodze decyzji 
administracyjnej, z przedstawienia jednego lub kilku świadectw homologacji typu 
WE przedmiotu wyposażenia lub części lub świadectwa homologacji typu EKG 
ONZ, do badania homologacyjnego typu pojazdu, pod warunkiem zastąpienia ich 
sprawozdaniami zawierającymi pozytywne wyniki badań homologacyjnych tych 
przedmiotów wyposażenia lub części. 

Art.  70o. 
1. Minister właściwy do spraw transportu, na wniosek producenta, udziela, w drodze 

decyzji administracyjnej, zezwolenia na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu 
z końcowej partii produkcji, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. 

2. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, udziela się dla pojazdów wyprodukowanych w 
okresie ważności świadectwa homologacji typu WE pojazdu albo świadectwa 
homologacji typu pojazdu i znajdujących się na terytorium państw członkowskich 
Unii Europejskiej, dla limitowanej liczby pojazdów określonej w przepisach 
wydanych na podstawie art. 70zm ust. 3. 

3. Termin ważności zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie może przekraczać: 
1) 12 miesięcy – dla pojazdów kategorii L, 
2) 12 miesięcy – dla pojazdów kompletnych kategorii M, N, O, 
3) 18 miesięcy – dla pojazdów skompletowanych kategorii M, N, O, 
4) 24 miesięcy – dla pojazdów kompletnych kategorii T, C, R, 
5) 30 miesięcy – dla pojazdów skompletowanych kategorii T, C, R 

– licząc od dnia wygaśnięcia świadectwa homologacji typu WE pojazdu albo 
świadectwa homologacji typu pojazdu. 

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się: 
1) kopię świadectwa homologacji typu WE pojazdu lub świadectwa homologacji 

typu pojazdu, które utraciło ważność; 
2) kopię świadectwa zgodności lub kopię świadectwa zgodności WE albo wykaz 

numerów VIN pojazdów objętych wnioskiem; 
3) wykaz osób upoważnionych do podpisywania oświadczenia producenta o 

objęciu pojazdu zezwoleniem na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z 
końcowej partii produkcji zawierający ich dane osobowe: imię i nazwisko, 
zajmowane stanowisko oraz wzór podpisu. 

5. W przypadku dołączenia do wniosku wykazu numerów VIN, producent składa 
oświadczenie o posiadaniu dla tego pojazdu świadectwa zgodności WE albo 
świadectwa zgodności wystawionego w okresie ważności odpowiednio świadectwa 
homologacji typu WE pojazdu albo świadectwa homologacji typu pojazdu. 
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6. Producent we wniosku, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany podać liczbę 
pojazdów oraz przyczyny techniczne lub ekonomiczne, powodujące niespełnianie 
przez pojazdy nowych wymagań technicznych. 

Art.  70p. 
1. Minister właściwy do spraw transportu odmawia wydania: 

1) świadectwa homologacji typu – w przypadku gdy: 
a) typ pojazdu, typ przedmiotu wyposażenia lub części nie spełnia wymagań, o 

których mowa w art. 70n ust. 1 pkt 1–3, 
b) zostało wydane świadectwo homologacji typu WE przez inne państwo 

członkowskie Unii Europejskiej, na dany typ; 
2) świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ 

pojazdu do zasilania gazem – w przypadku gdy elementy instalacji oraz sposób 
montażu nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 70n ust. 1 pkt 4; 

3) zezwolenia na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii 
produkcji – w przypadku: 

a) niespełniania warunków końcowej partii produkcji, 
b) niedostatecznego uzasadnienia niespełnienia przez pojazdy nowych 

wymagań technicznych. 
2. Minister właściwy do spraw transportu odmawia zmiany świadectwa homologacji 

typu w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 2. 
3. Minister właściwy do spraw transportu może odmówić wydania świadectwa 

homologacji typu WE, jeżeli stwierdzi, że typ pojazdu, typ przedmiotu wyposażenia 
lub części stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym lub 
ochrony środowiska, mimo iż spełnia wymagania, o których mowa w art. 70n ust. 1 
pkt 1–3. 

Art.  70q. 
1. Producent jest obowiązany niezwłocznie powiadomić ministra właściwego do spraw 

transportu o: 
1) potrzebie zmiany danych i informacji zawartych w świadectwie homologacji 

typu WE pojazdu wydanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo 
świadectwie homologacji typu pojazdu w przypadku: 

a) zmiany warunków stanowiących podstawę do wydania świadectwa, 
b) zmiany w typie pojazdu, typie przedmiotu wyposażenia lub części 

wpływającej na zmianę warunków stanowiących podstawę do wydania tego 
świadectwa; 

2) zaprzestaniu produkcji danego typu pojazdu, typu przedmiotu wyposażenia lub 
części. 

2. Po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, minister właściwy do 
spraw transportu dokonuje oceny zakresu zmian w odniesieniu do uprzednio 
wydanego świadectwa, a następnie niezwłocznie informuje producenta o: 

1) konieczności uzyskania zmiany tego świadectwa po przeprowadzeniu badań 
homologacyjnych albo bez przeprowadzenia tych badań, 
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2) konieczności uzyskania nowego świadectwa, jeżeli zakres zmian wykracza poza 
istotne cechy dla danego typu pojazdu określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 70zm ust. 1 pkt 5 albo 

3) braku potrzeby zmiany danych i informacji zawartych w uprzednio wydanym 
świadectwie. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, stosuje się odpowiednio art. 70h. 
4. Świadectwo homologacji typu WE pojazdu wydane na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej albo świadectwo homologacji typu pojazdu wygasa: 
1) w przypadkach, o których mowa w ust. 1: 

a) pkt 1 lit. a, jeżeli producent nie uzyska zmiany tego świadectwa albo uzyska 
nowe świadectwo, 

b) pkt 2; 
2) jeżeli upłynął termin jego ważności. 

5. Świadectwo homologacji typu pojazdu, o którym mowa w art. 70i ust. 4 wygasa, 
jeżeli zostało wydane świadectwo homologacji typu WE pojazdu. 

6. W przypadku gdy jeden z wariantów w ramach typu pojazdu lub jedna z wersji w 
ramach wariantu przestaje spełniać wymagania stanowiące podstawę do wydania 
świadectwa homologacji, świadectwo homologacji typu pojazdu lub świadectwo 
homologacji typu WE pojazdu wygasa wyłącznie w takim zakresie, w jakim dotyczy 
tego wariantu lub wersji.  

Art.  70r. 
1. Minister właściwy do spraw transportu cofa świadectwo homologacji typu wydane 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku: 
1) negatywnego wyniku kontroli zgodności: 

a) produkcji pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części, 
b) montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem; 

2) uzyskania informacji, że przed dniem wydania tego świadectwa zostało wydane 
świadectwo homologacji typu WE pojazdu przez inne niż Rzeczpospolita Polska 
państwo członkowskie Unii Europejskiej, w odniesieniu do tego samego typu 
pojazdu; 

3) niewykonania przez producenta czynności, o których mowa w art. 70u ust. 1. 
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, minister właściwy do spraw 

transportu wzywa producenta do usunięcia niezgodności, w terminie 90 dni od dnia 
otrzymania wezwania. W przypadku nieusunięcia niezgodności w tym terminie, 
minister właściwy do spraw transportu cofa świadectwo homologacji typu. 

Art.  70s. 
1. Producent nowych pojazdów jest obowiązany: 

1) wystawić: 
a) świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności – do każdego 

pojazdu, na którego typ wydano odpowiednio świadectwo homologacji typu 
WE pojazdu albo świadectwo homologacji typu pojazdu, albo 
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b) świadectwo zgodności – do każdego pojazdu, na którego typ wydano 
świadectwo homologacji typu wydane na dany typ pojazdu zgodnie z 
procedurą homologacji typu przez właściwy organ innego niż 
Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej i 
uznanego w trybie art. 70j ust. 1 albo art. 70k ust. 1; 

2) złożyć oświadczenie zawierające dane i informacje o pojeździe niezbędne do 
rejestracji i ewidencji pojazdu; 

3) zamieścić w instrukcji obsługi lub podręczniku użytkownika informacje 
zawierające ograniczenia lub specjalne warunki montażu mające wpływ na 
bezpieczeństwo w ruchu drogowym lub ochronę środowiska – o ile występują. 

2. W przypadku uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z 
końcowej partii produkcji, producent jest obowiązany w oświadczeniu, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 2, podać informację o objęciu pojazdu tym zezwoleniem. 

3. Podmiot dokonujący montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do 
zasilania gazem jest obowiązany wystawić wyciąg ze świadectwa homologacji 
sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem – 
dla każdego pojazdu, w którym dokonano montażu tej instalacji. 

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 3, wydaje się właścicielowi pojazdu. 
5. Wtórnik dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 3, wydaje, na wniosek 

zainteresowanego, podmiot, który je wydał. 
6. Producent przedmiotu wyposażenia lub części jest obowiązany umieścić: 

1) znak homologacji typu przedmiotu wyposażenia lub części, na każdym 
wyprodukowanym przedmiocie wyposażenia lub części, jeżeli obowiązek ten 
wynika z odpowiednich wymagań technicznych określonych w przepisach Unii 
Europejskiej lub regulaminach EKG ONZ albo 

2) nazwę lub znak handlowy oraz numer indentyfikacyjny, w przypadku braku 
obowiązku, o którym mowa w pkt 1. 

Art.  70t. 
1. Producent pojazdu jest obowiązany udostępnić producentowi przedmiotu 

wyposażenia lub części, dane i informacje niezbędne do uzyskania świadectwa 
homologacji typu WE przedmiotu wyposażenia lub części mające wpływ na 
bezpieczeństwo w ruchu drogowym lub środowisko. 

2. Producent pojazdu ma prawo zobowiązać producenta przedmiotu wyposażenia lub 
części do ochrony poufności wszelkich niejawnych informacji, o których mowa w 
ust. 1, w tym dotyczących praw własności intelektualnej. 

3. Producent przedmiotu wyposażenia lub części jest obowiązany udostępnić 
producentowi pojazdu dane i informacje zawierające ograniczenia lub specjalne 
warunki montażu mające wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym lub 
środowisko. 

Art.  70u. 
1. Jeżeli producent, który uzyskał świadectwo homologacji typu WE pojazdu, 

stwierdził w pojeździe wprowadzonym do obrotu zagrożenia dla bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym lub środowiska, jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym 
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ministra właściwego do spraw transportu oraz podjąć działania polegające na 
usunięciu tych zagrożeń. 

2. W celu usunięcia zagrożeń, o których mowa w ust. 1, producent: 
1) opracowuje plan działań mających na celu usunięcie zagrożeń zawierając w nim 

zakres i harmonogram czynności; 
2) uzgadnia plan działań z ministrem właściwym do spraw transportu; 
3) informuje właściciela pojazdu lub posiadacza pojazdu, o którym mowa w art. 73 

ust. 5, o konieczności sprawdzenia stanu technicznego pojazdu w warunkach 
serwisowych producenta i w przypadku stwierdzenia zagrożeń podejmuje 
działania mające na celu ich usunięcie. 

3. Po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, oraz planu działań, o 
którym mowa w ust. 2 pkt 1, minister właściwy do spraw transportu: 

1) ocenia plan działań; 
2) przekazuje organom państw członkowskich Unii Europejskiej innych niż 

Rzeczpospolita Polska właściwym w sprawach homologacji plan działań wraz z 
informacją, że działania te są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
wystarczające do usunięcia zagrożeń; 

3) akceptuje plan działań, a w przypadku otrzymania zastrzeżeń od organów 
państw członkowskich Unii Europejskiej właściwych w sprawach homologacji, 
nakazuje producentowi uwzględnić zastrzeżenia w planie działań; 

4) określa terminy informowania o realizacji i zakończeniu działań. 
4. Minister właściwy do spraw transportu po otrzymaniu od właściwych organów, o 

których mowa w ust. 3 pkt 2, informacji o stwierdzonych zagrożeniach w pojazdach 
i propozycji ich usunięcia, w przypadku uznania tych działań za niewystarczające 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przekazuje swoje zastrzeżenia tym 
organom. 

5. Producent informuje ministra właściwego do spraw transportu o: 
1) realizacji działań w celu usunięcia stwierdzonych zagrożeń w terminach 

wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu; 
2) zakończeniu działań, przedstawiając sprawozdanie z przeprowadzonych 

działań. 
6. W przypadku stwierdzenia zagrożeń, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do 

spraw transportu informuje właściwy organ państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska, które wydało świadectwo 
homologacji typu WE pojazdu, o stwierdzonych zagrożeniach. 

7. W przypadku otrzymania od właściwego organu państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej informacji o stwierdzonych zagrożeniach w pojazdach 
wprowadzonych do obrotu na podstawie wydanego przez ministra właściwego do 
spraw transportu świadectwa homologacji typu WE pojazdu, minister właściwy do 
spraw transportu informuje producenta o stwierdzonych zagrożeniach. Przepisy 
ust. 1–5 stosuje się odpowiednio. 

8. Koszty działań związanych z usunięciem zagrożeń ponosi producent pojazdu. 
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Art.  70v. 
1. Minister właściwy do spraw transportu przekazuje właściwym w sprawach 

homologacji organom: 
1) państw członkowskich Unii Europejskiej: 

a) kopię świadectwa homologacji typu WE pojazdu – w terminie 20 dni 
roboczych od dnia wydania lub zmiany świadectwa homologacji typu WE 
pojazdu, 

b) wykaz wydanych lub których wydania odmówiono, zmienionych, 
cofniętych, wygasłych świadectw homologacji typu WE przedmiotu 
wyposażenia lub części – w terminie 20 dni roboczych po zakończeniu 
każdego kwartału, z zastrzeżeniem lit. c, 

c) wykaz wydanych lub których wydania odmówiono świadectw homologacji 
typu WE przedmiotu wyposażenia lub części – w terminie 5 dni roboczych 
po zakończeniu każdego miesiąca w odniesieniu do pojazdów kategorii L, T, 
C, 

d) informację o: 
– odmowie wydania lub cofnięciu świadectwa homologacji typu WE 

pojazdu albo świadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposażenia 
lub części, wraz ze wskazaniem przyczyny – niezwłocznie, ale nie później 
niż w terminie 20 dni roboczych od dnia odmowy wydania lub cofnięcia 
odpowiednio świadectwa homologacji typu WE pojazdu albo świadectwa 
homologacji typu WE przedmiotu wyposażenia lub części, 

– wygaśnięciu świadectwa homologacji typu WE pojazdu – w terminie 20 
dni roboczych od dnia wygaśnięcia tego świadectwa, 

– zaprzestaniu produkcji danego typu pojazdu, dla którego wydano 
świadectwo homologacji typu WE pojazdu – w terminie 20 dni roboczych 
od dnia otrzymania od producenta pojazdu powiadomienia o 
zaprzestaniu przez niego produkcji określonego typu pojazdu, 

– wydanym zezwoleniu na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z 
końcowej partii produkcji, dla których świadectwo homologacji typu 
WE pojazdu utraciło ważność – w terminie 20 dni roboczych po 
zakończeniu roku kalendarzowego; 

2) państw będących stroną Porozumienia – wykaz wydanych lub których wydania 
odmówiono, zmienionych, cofniętych, wygasłych świadectw homologacji typu 
EKG ONZ – w terminie 20 dni roboczych po zakończeniu każdego kwartału. 

2. Minister właściwy do spraw transportu przekazuje Komisji Europejskiej informację 
o:  

1) cofnięciu świadectwa homologacji typu WE pojazdu w przypadku niewykonania 
przez producenta czynności, o których mowa w art. 70u ust. 1 – nie później niż 
w terminie 20 dni roboczych od dnia cofnięcia tego świadectwa; 

2) odmowie wydania świadectwa homologacji typu WE pojazdu albo świadectwa 
homologacji typu WE przedmiotu wyposażenia lub części, wraz ze wskazaniem 
przyczyny – niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 20 dni roboczych od 
dnia odmowy wydania odpowiednio świadectwa homologacji typu WE pojazdu 
albo świadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposażenia lub części. 
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3. Minister właściwy do spraw transportu, na wniosek innego niż Rzeczpospolita 
Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, przekazuje kopię wydanego 
przez niego świadectwa homologacji typu WE pojazdu albo świadectwa homologacji 
typu WE przedmiotu wyposażenia lub części, w terminie 20 dni roboczych od dnia 
otrzymania wniosku. 

Art.  70w. 
1. Minister właściwy do spraw transportu przeprowadza kontrolę zgodności produkcji 

pojazdu, przedmiotu wyposażenia, części lub kontrolę zgodności montażu instalacji 
przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem: 

1) przed wydaniem świadectwa homologacji typu w zakresie sposobu i metod 
zapewnienia zgodności produkcji, wskazanych przez producenta w deklaracji, o 
której mowa w art. 70h ust. 5 pkt 7; 

2) przed wydaniem świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji 
przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem w zakresie sposobu i 
metod zapewnienia zgodności montażu, wskazanych w deklaracji, o której 
mowa w art. 70h ust. 6 pkt 3; 

3) w przypadku uzyskania informacji o zastrzeżeniach co do: 
a) wyprodukowania pojazdów, przedmiotów wyposażenia lub części 

niezgodnie z warunkami określonymi w odpowiednim świadectwie 
homologacji typu, wydanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

b) dokonania montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do 
zasilania gazem niezgodnie z warunkami określonymi w odpowiednim 
świadectwie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany 
typ pojazdu do zasilania gazem, wydanym na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

2. Minister właściwy do spraw transportu przeprowadza kontrolę zgodności produkcji, 
o której mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a, w odniesieniu do świadectwa homologacji typu 
WE, w przypadku informacji o zastrzeżeniach zgłoszonych przez inne niż 
Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej, do typu pojazdu, 
typu przedmiotu wyposażenia lub części, które uznał za zasadne. 

3. Kontrolę zgodności produkcji w przypadku, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza 
się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania informacji o 
zastrzeżeniach. 

4. Minister właściwy do spraw transportu może upoważnić jednostkę uprawnioną do 
wykonywania badań homologacyjnych, do przeprowadzenia kontroli zgodności 
produkcji pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części, lub kontroli zgodności 
montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem, o której 
mowa w ust. 1. 

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do jednostki uprawnionej, o której mowa w art. 70zb 
ust. 1. 

Art. 70x. 
W przypadku otrzymania informacji o zastrzeżeniach do pojazdu, przedmiotu 
wyposażenia lub części, na którego typ zostało wydane świadectwo homologacji typu 
WE przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, minister właściwy do spraw 
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transportu niezwłocznie przekazuje te informacje do właściwego organu państwa, które 
wydało świadectwo homologacji typu WE. 

Art.  70y. 
1. Jednostką właściwą do przeprowadzania badań homologacyjnych, badań 

potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych 
oraz kontroli zgodności jest podmiot wyznaczony przez ministra właściwego do 
spraw transportu, zwany dalej „jednostką uprawnioną”. 

2. Do zadań jednostki uprawnionej, odpowiednio do zakresu uprawnienia, należy: 
1) w zakresie homologacji: 

a) przeprowadzanie badań homologacyjnych typu pojazdu, 
b) przeprowadzanie badań homologacyjnych typu przedmiotu wyposażenia 

lub części, 
c) przeprowadzanie badań homologacyjnych sposobu montażu instalacji 

przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem, 
d) przeprowadzanie kontroli zgodności produkcji pojazdu, przedmiotu 

wyposażenia, części lub kontroli zgodności montażu instalacji 
przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem; 

2) w zakresie dopuszczenia jednostkowego pojazdu – przeprowadzanie badań 
potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań 
technicznych danego pojazdu, w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu;  

3) w zakresie dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu – przeprowadzanie badań 
potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań 
technicznych danego pojazdu, w celu dopuszczenia indywidualnego WE 
pojazdu; 

4) w zakresie zezwolenia na dopuszczenie do obrotu – przeprowadzanie badań 
potwierdzających spełnienie wymagań technicznych przez typ przedmiotu 
wyposażenia lub części. 

3. Koszty: 
1) badań homologacyjnych, 
2) kontroli zgodności produkcji,  
3) kontroli zgodności montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do 

zasilania gazem, 
4) badań potwierdzających spełnienie wymagań technicznych przez typ 

przedmiotu wyposażenia lub części 
– pokrywa producent albo podmiot dokonujący montażu instalacji 
przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem. 

4. W przypadku upoważnienia jednostki uprawnionej do przeprowadzenia kontroli, o 
której mowa w art. 70w ust. 1 pkt 3, koszty tej kontroli pokrywa producent albo 
podmiot dokonujący montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do 
zasilania gazem, jeżeli wynik kontroli potwierdzi uzyskane informacje o 
zastrzeżeniach. 
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5. Koszty badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań 
technicznych w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia 
indywidualnego WE pojazdu pokrywa producent, importer lub właściciel pojazdu.  

Art.  70z. 
1. Jednostka uprawniona przeprowadza badania homologacyjne na wniosek 

odpowiednio producenta albo podmiotu dokonującego montażu instalacji 
przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem. 

2. Do wniosku producent albo podmiot dokonujący montażu instalacji 
przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem dołącza: 

1) dokument informacyjny sporządzony według wzoru określonego w przepisach 
wydanych na podstawie art. 70zm ust. 1 pkt 8; 

2) kopie wymaganych świadectw homologacji typu WE przedmiotu wyposażenia 
lub części albo świadectw homologacji typu EKG ONZ lub innych dokumentów 
potwierdzających spełnienie warunków stanowiących podstawę do wydania 
świadectwa homologacji typu, z zastrzeżeniem art. 70m ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 
3 pkt 2 oraz art. 70n ust. 3; 

3) kopie wymaganych dokumentów określonych w regulaminach EKG ONZ; 
4) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań technicznych przez typ 

przedmiotu wyposażenia lub części przy zastosowaniu wirtualnych metod 
testowania – o ile producent zastosował takie metody; 

5) instrukcję obsługi pojazdu z zamontowaną instalacją przystosowującą dany typ 
pojazdu do zasilania gazem – jeżeli jest wymagana; 

6) dokumenty potwierdzające, że podmiot dokonujący montażu instalacji 
przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem oraz jego zakłady 
montujące posiadają wieloskładnikowy analizator spalin i przyrząd do badania 
szczelności tej instalacji – jeżeli są wymagane; 

7) w przypadku badań homologacyjnych przeprowadzanych w celu uzyskania 
świadectwa homologacji typu WE pojazdu albo świadectwa homologacji typu 
pojazdu, dla pojazdów produkowanych w małych seriach: 

a) sprawozdania zawierające wyniki badań homologacyjnych typu przedmiotu 
wyposażenia lub części, o których mowa w art. 70m ust. 1, 

b) dokumenty i oświadczenie, o którym mowa w art. 70h ust. 5 pkt 1 lit. e; 
8) w przypadku badań homologacyjnych przeprowadzanych w celu uzyskania 

świadectwa homologacji typu WE pojazdu albo świadectwa homologacji typu 
pojazdu w procedurze mieszanej, o której mowa w art. 70n ust. 3 – 
sprawozdania zawierające wyniki badań homologacyjnych tych typów 
przedmiotów wyposażenia lub części. 

3. Producent składając wniosek, o którym mowa w ust. 1, może w odniesieniu do typu 
przedmiotu wyposażenia lub części, o którym mowa w załączniku XVI do 
dyrektywy 2007/46/WE, określić zakres wymagań technicznych, do sprawdzenia z 
zastosowaniem wirtualnych metod testowania, załączając dokumenty 
potwierdzające spełnienie wymagań technicznych przez typ przedmiotu 
wyposażenia lub części. 
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4. W celu uzyskania świadectwa homologacji typu WE pojazdu albo świadectwa 
homologacji typu pojazdu, producent we wniosku, o którym mowa w ust. 1, 
wskazuje procedurę homologacji, krok po kroku, jednostopniową albo mieszaną, 
zgodnie z którą będą przeprowadzane badania homologacyjne. 

5. W ramach badań homologacyjnych producent dostarcza na żądanie jednostki 
uprawnionej, na swój koszt, pojazdy, przedmioty wyposażenia lub części, w liczbie i 
kompletacji koniecznej do przeprowadzenia wymaganych badań. 

6. Z przeprowadzonego badania homologacyjnego, z zastrzeżeniem ust. 7, jednostka 
uprawniona sporządza: 

1) protokół wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki tego badania – w 
przypadku badań homologacyjnych typu pojazdu oraz sposobu montażu 
instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem, albo 

2) sprawozdanie zawierające wyniki tego badania – w przypadku typu przedmiotu 
wyposażenia lub części. 

7. W przypadku określenia przez producenta zakresu wymagań technicznych, do 
sprawdzenia z zastosowaniem wirtualnych metod testowania, jednostka uprawniona 
przeprowadza procedurę walidacji, o której mowa w załączniku XVI do dyrektywy 
2007/46/WE, z której sporządza sprawozdanie. Jednostka uprawniona w 
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu na podstawie 
sprawozdania potwierdza możliwość zastosowania wirtualnych metod testowania. 

8. W sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 6, jednostka uprawniona zamieszcza 
informacje o zastosowanych podczas przeprowadzanych badań homologacyjnych 
typu WE pojazdu, typu WE przedmiotu wyposażenia lub części wirtualnych 
metodach testowania. 

Art.  70za. 
1. Wyznaczenia jednostki uprawnionej dokonuje minister właściwy do spraw 

transportu, w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek zainteresowanego 
podmiotu, po uiszczeniu opłaty, przy czym jej wysokość w zależności od zakresu 
badań lub kontroli nie może przekroczyć 40 000 zł. W decyzji określa się 
szczegółowy zakres badań lub kontroli, do których jednostka jest uprawniona. 

2. Jednostką uprawnioną może być podmiot, który spełnia następujące warunki: 
1) posiada osobowość prawną; 
2) posiada personel o wiedzy i doświadczeniu odpowiednio do zakresu 

realizowanych badań lub kontroli; 
3) dysponuje warunkami lokalowymi, środkami i wyposażeniem do 

przeprowadzania badań homologacyjnych odpowiednio do zakresu 
uprawnienia; 

4) posiada certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji dla 
jednostki kontrolującej lub laboratorium badawczego, odpowiednio do zakresu 
uprawnienia; 

5) jest niezależny i bezstronny w stosunku do podmiotów bezpośrednio lub 
pośrednio związanych z realizowanymi badaniami lub kontrolami. 

3. Do wniosku dołącza się oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków, o 
których mowa w ust. 2. 
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4. Minister właściwy do spraw transportu przed wydaniem decyzji, o której mowa w 
ust. 1, przeprowadza kontrolę zainteresowanego podmiotu w zakresie spełnienia 
warunków, o których mowa w ust. 2, oraz sporządza sprawozdanie oceniające z 
przeprowadzonej kontroli. 

5. Jednostka uprawniona jest obowiązana zawiadomić ministra właściwego do spraw 
transportu o zmianie danych i informacji oraz stanu faktycznego stanowiących 
podstawę do wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, nie później niż w terminie 14 
dni od dnia ich wystąpienia. 

6. Minister właściwy do spraw transportu, w drodze decyzji administracyjnej, na 
wniosek jednostki uprawnionej, zmienia uprawnienie, o którym mowa w ust. 1. 

7. Informację dotyczącą nazwy, adresu i zakresu uprawnienia jednostki uprawnionej 
oraz zmian tych danych minister właściwy do spraw transportu przekazuje 
niezwłocznie odpowiednio: 

1) Komisji Europejskiej; 
2) Sekretariatowi EKG ONZ. 

8. W przypadku badań homologacyjnych typu WE i badań potwierdzających 
spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w 
celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE 
pojazdu, jednostka uprawniona może rozpocząć prowadzenie tych badań po 
dokonaniu przez ministra właściwego do spraw transportu zgłoszenia, o którym 
mowa w ust. 7. 

9. Minister właściwy do spraw transportu ogłasza, w drodze obwieszczenia, wykaz 
jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań 
potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych 
danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia 
indywidualnego WE pojazdu. 

Art.  70zb. 
1. Producent pojazdów kategorii M, N, O lub podmiot przez niego upoważniony, 

spełniający warunki, o których mowa w art. 70za ust. 2 pkt 1–4, w odniesieniu do 
produkowanych przez tego producenta przedmiotów wyposażenia lub części, w 
zakresie określonym w załączniku XV do dyrektywy 2007/46/WE, może wystąpić z 
wnioskiem o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną. Do wyznaczenia, przepisy 
art. 70za ust. 1 i 3–9, stosuje się odpowiednio. 

2. Jednostka uprawniona, o której mowa w ust. 1: 
1) przeprowadza badania homologacyjne wyłącznie we własnych obiektach; 
2) nie może przeprowadzać badań homologacyjnych typu przedmiotu wyposażenia 

lub części na potrzeby uzyskania świadectwa homologacji typu WE pojazdu w 
odniesieniu do pojazdów produkowanych w małych seriach oraz pojazdów 
kategorii L, T lub C. 

Art.  70zc. 
1. Nadzór nad jednostką uprawnioną w zakresie przeprowadzanych badań sprawuje 

minister właściwy do spraw transportu. 
2. W ramach sprawowanego nadzoru minister właściwy do spraw transportu: 

1) sprawdza poprawność wykonywania badań i sporządzenia protokołu; 
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2) co najmniej raz na trzy lata przeprowadza kontrolę jednostki uprawnionej, o 
której mowa w: 

a) art. 70za ust. 1 – w zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 
70za ust. 2, 

b) art. 70zb ust. 1 – w zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 
70za ust. 2 pkt 1–4; 

3) przeprowadza kontrolę jednostki uprawnionej w przypadku zawiadomienia o 
zmianie stanu faktycznego w zakresie warunków, o których mowa w art. 70za 
ust. 2 pkt 3. 

3. Minister właściwy do spraw transportu sporządza sprawozdanie oceniające z 
przeprowadzonej kontroli, o której mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, oraz o którym mowa w 
art. 70za ust. 4, i przedstawia je jednostce uprawnionej. 

4. Minister właściwy do spraw transportu przedstawia Komisji Europejskiej, na jej 
wniosek, sprawozdanie oceniające z przeprowadzonej kontroli, o której mowa w ust. 
2 pkt 2 lub 3 lub w art. 70za ust. 4.  

5. Minister właściwy do spraw transportu wzywa jednostkę uprawnioną do usunięcia 
w terminie 90 dni naruszeń stwierdzonych w wyniku przeprowadzonych kontroli, o 
których mowa w ust. 2, i zawiesza jej uprawnienie do czasu usunięcia tych naruszeń. 

Art. 70zd. 
Minister właściwy do spraw transportu cofa, w drodze decyzji administracyjnej, 
uprawnienie, o którym mowa w art. 70za ust. 1 lub art. 70zb ust. 1, w przypadku 
stwierdzenia, że jednostka uprawniona: 

1) nie spełnia warunków określonych w: 
a) art. 70za ust. 2 – w przypadku jednostki, o której mowa w art. 70za ust. 1, 
b) art. 70za ust. 2 pkt 1–4 – w przypadku jednostki, o której mowa w art. 70zb 

ust. 1; 
2) nie usunęła naruszeń w terminie, o którym mowa w art. 70zc ust. 5; 
3) wielokrotnie przeprowadziła badania niezgodnie z zasadami określonymi w 

przepisach; 
4) wielokrotnie sporządziła protokół z badania homologacyjnego lub sprawozdanie 

z tego badania niezgodnie ze stanem faktycznym; 
5) nie zawiadomiła ministra właściwego do spraw transportu o zmianie danych i 

informacji oraz stanu faktycznego stanowiących podstawę do wydania 
uprawnienia. 

Art.  70ze. 
1. Producent nowego typu przedmiotu wyposażenia lub części, nieobjętego procedurą 

homologacji, mogącego stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego 
lub środowiska zamieszczonego w wykazie części lub wyposażenia określonym w 
załączniku XIII do dyrektywy 2007/46/WE, jest obowiązany uzyskać dla niego 
zezwolenie na dopuszczenie do obrotu, z zastrzeżeniem ust. 5. 

2. Zezwolenie na dopuszczenie do obrotu wydaje, w drodze decyzji administracyjnej, 
za opłatą, minister właściwy do spraw transportu, na wniosek producenta, jeżeli typ 
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przedmiotu wyposażenia lub części odpowiada wymaganiom określonym w 
przepisach Unii Europejskiej. Wysokość opłaty nie może przekroczyć 160 zł. 

3. Do wniosku dołącza się: 
1) protokół z badania spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 2, wraz ze 

sprawozdaniem, wydany przez jednostkę uprawnioną; 
2) kopię dowodu wniesienia opłaty za wydanie lub zmianę zezwolenia na 

dopuszczenie do obrotu; 
3) informację o sposobie oznaczania i pakowania przedmiotów wyposażenia lub 

części; 
4) oświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności 

Gospodarczej albo do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze 
Sądowym; 

5) deklarację o sposobie i metodach zapewnienia zgodności produkcji przedmiotu 
wyposażenia lub części zgodnie z wymaganiami technicznymi, o których mowa 
w ust. 1; 

6) oświadczenie o następującej treści: 
„Oświadczam, że w zakresie typu przedmiotu wyposażenia lub części … 
złożyłem tylko jeden wniosek i tylko w jednym państwie członkowskim Unii 
Europejskiej”. 

4. Badanie spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 2, przeprowadza na wniosek 
producenta jednostka uprawniona. Z przeprowadzonego badania jednostka 
uprawniona sporządza protokół wraz ze sprawozdaniem. 

5. Obowiązek, o którym mowa ust. 1, nie dotyczy: 
1) oryginalnego przedmiotu wyposażenia lub części, który jest  objęty homologacją 

typu w odniesieniu do typu pojazdu, typu przedmiotu wyposażenia lub części, 
na który udzielono homologacji typu zgodnie z przepisami jednego z aktów 
prawnych, których wykaz zamieszczono w załączniku IV albo XI do dyrektywy 
2007/46/WE; 

2) przedmiotu wyposażenia lub części produkowanego do pojazdów 
przeznaczonych do zawodów sportowych. 

6. Przedmioty wyposażenia lub części, których wykaz zamieszczono w załączniku XIII 
do dyrektywy 2007/46/WE, używane do pojazdów przeznaczonych do zawodów 
sportowych, nie mogą być wprowadzane do obrotu w celu użycia ich w pojazdach 
przeznaczonych do poruszania się po drogach publicznych, chyba że uzyskają one 
zezwolenie na dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w ust. 1.  

7. Zezwolenia na dopuszczenie do obrotu wydane przez właściwy organ innego niż 
Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, są ważne na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art.  70zf. 
1. Producent niezwłocznie zawiadamia ministra właściwego do spraw transportu o 

wszelkich zmianach warunków stanowiących podstawę do wydania zezwolenia na 
dopuszczenie do obrotu. 

2. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw 
transportu dokonuje oceny zakresu zmian w odniesieniu do uprzednio wydanego 
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zezwolenia na dopuszczenie do obrotu, a następnie niezwłocznie informuje 
producenta o: 

1) konieczności uzyskania zmiany tego zezwolenia po przeprowadzeniu badań albo 
bez przeprowadzenia badań; 

2) braku potrzeby zmiany danych i informacji zawartych w uprzednio wydanym 
zezwoleniu. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1, stosuje się odpowiednio art. 70ze. 
Art. 70zg. 

1. Producent jest obowiązany zapewnić, że przedmiot wyposażenia lub część 
przeznaczone do wprowadzenia do obrotu będą produkowane zgodnie z warunkami 
stanowiącymi podstawę do wydania zezwolenia. 

2. Producent jest obowiązany przedstawić na żądanie właściwego organu kontroli 
dokumenty potwierdzające przeznaczenie produkowanych przedmiotów 
wyposażenia i części. 

Art.  70zh. 
1. Minister właściwy do spraw transportu przeprowadza kontrolę zgodności produkcji 

przedmiotu wyposażenia lub części: 
1) przed wydaniem zezwolenia na dopuszczenie do obrotu w zakresie sposobu i 

metod zapewnienia zgodności produkcji; 
2) w przypadku otrzymania informacji o zastrzeżeniach co do wyprodukowania 

przedmiotów wyposażenia lub części niezgodnie z warunkami określonymi w 
zezwoleniu na dopuszczenie do obrotu. 

2. Kontrolę zgodności produkcji w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 
przeprowadza się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania 
informacji o zastrzeżeniach. 

3. W przypadku negatywnego wyniku kontroli zgodności produkcji, minister właściwy 
do spraw transportu wzywa producenta do usunięcia braków, w terminie 90 dni od 
dnia otrzymania wezwania. W przypadku nieusunięcia braków minister właściwy 
do spraw transportu cofa zezwolenie. 

Art. 70zi. 
1. Minister właściwy do spraw transportu, może upoważnić jednostkę uprawnioną do 

przeprowadzenia kontroli zgodności produkcji pojazdu, przedmiotu wyposażenia 
lub części. 

2. W przypadku upoważnienia jednostki uprawnionej do przeprowadzenia kontroli, o 
której mowa w art. 70zh ust. 1 pkt 2, koszty tej kontroli pokrywa producent, jeżeli 
wynik kontroli potwierdzi uzyskane informacje o zastrzeżeniach. 

Art. 70zj. 
Opłaty, o których mowa w art. 70h ust. 2, art. 70j ust. 4, art. 70k ust. 4, art. 70za ust. 1 
oraz art. 70ze ust. 2, stanowią dochód budżetu państwa. 

Art. 70zk. 
Prawa i obowiązki producenta, o których mowa w: 

1) art. 70d ust. 1–4 i 6–9, art. 70e, art. 70f, art. 70g, art. 70h ust. 1–5, 7 i 8, art. 70m, art. 
70n ust. 1 pkt 1–3 i ust. 2 i 3, art. 70o, art. 70p ust. 1 pkt 1 i 3 i ust. 2 i 3, art. 70q, art. 
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70r ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 2 i 3 i ust. 2, art. 70s ust. 1, 2 i 4–6, art. 70t, art. 70u, art. 
70w ust. 1 pkt 1, pkt 3 lit. a i ust. 2–5, art. 70z ust. 1–5 i 7 oraz art. 70zb stosuje się 
do podmiotu dokonującego zabudowy nowego pojazdu; 

2) art. 70d ust. 1–4 i 6–9, art. 70e, art. 70f, art. 70g, art. 70h ust. 1–5, 7 i 8, art. 70i, art. 
70j, art. 70k, art. 70l ust. 1, art. 70m, art. 70n ust. 1 pkt 1–3 i ust. 2 i 3, art. 70o, art. 
70p ust. 1 pkt 1 i 3 i ust. 2 i 3, art. 70q, art. 70r ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 2 i 3 i ust. 2, art. 
70s ust. 1, 2 i 4–6, art. 70t, art. 70u, art. 70w ust. 1 pkt 1, pkt 3 lit. a i ust. 2–5, art. 
70z ust. 1–5 i 7 oraz art. 70zb stosuje się do podmiotu wprowadzającego do obrotu 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nowy pojazd oraz nowe przedmioty 
wyposażenia lub części. 

Art.  70zl. 
1. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 

1) szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać podmiot wnioskujący o 
wydanie uprawnienia, o którym mowa w art. 70za ust. 1 oraz art. 70zb ust. 1, w 
zakresie warunków lokalowych, środków i wyposażenia; 

2) sposób i tryb przeprowadzania kontroli, o której mowa w art. 70za ust. 4 oraz 
art. 70zc ust. 2 pkt 2 i 3; 

3) wzór sprawozdania oceniającego, o którym mowa w art. 70za ust. 4 i art. 70zc 
ust. 3; 

4) wysokość opłaty za wydanie decyzji, o której mowa w art. 70za ust. 1 oraz art. 
70zb ust. 1. 

2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister uwzględnia: 
1) zakres uprawnienia; 
2) czynności administracyjne oraz koszty związane z wydaniem decyzji; 
3) czynności oraz koszty związane z przeprowadzaniem kontroli. 

Art.  70zm. 
1. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, 

odpowiednio dla danej kategorii pojazdu: 
1) zakres wymagań technicznych obowiązujących w procedurach homologacji 

typu oraz szczegółowy sposób przeprowadzania tych procedur; 
2) wymagania alternatywne dotyczące przedmiotów wyposażenia lub części, 

stosowane w procedurze homologacji pojazdów produkowanych w małych 
seriach; 

3) limity pojazdów kwalifikowanych do małej serii; 
4) szczegółowe czynności organów w procedurach homologacji typu; 
5) istotne cechy różnicujące kategorię, typ, wariant lub wersję pojazdu; 
6) warunki i sposób wyboru pojazdów, przedmiotów wyposażenia lub części, o 

których mowa w art. 70z ust. 5; 
7) zakres i sposób przeprowadzania: 

a) badań homologacyjnych, 
b) kontroli zgodności produkcji; 
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8) wzory dokumentów związanych z homologacją typu oraz szczegółowe 
wymagania dla dokumentów, o których mowa w art. 70h ust. 5 i art. 70z ust. 2, 
w zależności od procedury homologacji typu; 

9) wzór i opis znaku homologacji typu przedmiotu wyposażenia lub części; 
10) terminy ważności świadectw zgodności WE lub świadectw zgodności; 
11) wysokość opłat za: 

a) wydanie i zmianę świadectwa homologacji typu, 
b) uznanie świadectwa homologacji typu pojazdu dla pojazdów 

produkowanych w małych seriach, 
c) uznanie świadectwa homologacji typu pojazdu, o której mowa w art. 70j ust. 

4. 
2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister uwzględnia: 

1) koszty wydania lub zmiany świadectw homologacji typu w zależności od zakresu 
tego świadectwa; 

2) koszty kontroli zgodności produkcji; 
3) potrzebę zapewnienia zabezpieczenia dokumentów przed podrobieniem lub 

przerobieniem; 
4) konieczność zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym i ochrony środowiska. 
3. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

ustalenia liczby pojazdów zaliczanych do końcowej partii produkcji oraz wzory 
dokumentów z tym związanych, uwzględniając konieczność zapewnienia właściwego 
poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i ochrony środowiska. 

4. Minister właściwy do spraw transportu może określić, w drodze rozporządzenia: 
1) warunki wydawania zezwolenia na dopuszczenie do obrotu oraz wzory 

dokumentów z tym związanych, 
2) zakres i sposób przeprowadzania kontroli zgodności produkcji, 
3) wysokość opłaty za wydanie zezwolenia na dopuszczenie do obrotu 

– uwzględniając koszty wydania zezwolenia na dopuszczenie do obrotu oraz 
konieczność zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i 
ochrony środowiska. 

5. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 
1) zakres wymagań technicznych obowiązujących w procedurze homologacji 

sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania 
gazem; 

2) szczegółowe czynności organów w procedurze homologacji sposobu montażu 
instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem; 

3) zakres i sposób przeprowadzania: 
a) badań homologacyjnych, 
b) kontroli zgodności montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu 

do zasilania gazem; 
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4) wzory dokumentów związanych z homologacją sposobu montażu instalacji 
przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem; 

5) wysokość opłat za wydanie i zmianę świadectwa homologacji sposobu montażu 
instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem. 

6. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 5, minister uwzględnia: 
1) koszty wydania lub zmiany świadectw homologacji sposobu montażu instalacji 

przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem w zależności od zakresu 
tego świadectwa; 

2) koszty kontroli zgodności montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu 
do zasilania gazem; 

3) potrzebę zapewnienia zabezpieczenia dokumentów przed podrobieniem lub 
przerobieniem; 

4) konieczność zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym i ochrony środowiska. 

Rozdział 1b 
Dopuszczenie jednostkowe pojazdu 

Art.  70zn. 
1. Spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu, 

potwierdza się dopuszczeniem jednostkowym pojazdu. 
2. Dopuszczeniu jednostkowemu pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 3–6, podlega nowy 

pojazd: 
1) przed wprowadzeniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na 

którego typ producent lub importer nie uzyskał świadectwa homologacji typu 
WE pojazdu albo świadectwa homologacji typu pojazdu; 

2) na którego typ zostało wydane świadectwo homologacji typu WE pojazdu albo 
świadectwo homologacji typu pojazdu, w którym przed rejestracją zostały 
wprowadzone zmiany w pojeździe, przedmiocie wyposażenia lub części, 
wpływające na zmianę warunków stanowiących podstawę do wydania 
świadectwa homologacji typu tego pojazdu. 

3. Nowy pojazd zaprojektowany i zbudowany do użytku przede wszystkim na placach 
budowy, w kamieniołomach, w obiektach portowych lub w portach lotniczych, 
pojazd wolnobieżny, pojazd kategorii M1 przeznaczony do zawodów sportowych nie 
podlega obowiązkowi uzyskania dopuszczenia jednostkowego pojazdu. Producent 
takiego pojazdu może wystąpić o dopuszczenie fakultatywne poprzez uzyskanie 
dopuszczenia jednostkowego pojazdu, jeżeli pojazd spełnia odpowiednie warunki 
lub wymagania techniczne obowiązujące w procedurze dopuszczenia jednostkowego 
pojazdu, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 70zs ust. 1 pkt 1. 
Przepisu nie stosuje się do pojazdów, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy. 

4. Nowy pojazd specjalny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 
Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, organów kontroli skarbowej, Służby 
Celnej, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Więziennej i jednostek ochrony 
przeciwpożarowej lub nowy pojazd używany do celów specjalnych nie podlega 
obowiązkowi uzyskania dopuszczenia jednostkowego pojazdu. Producent takiego 
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pojazdu może wystąpić o uzyskanie dopuszczenia jednostkowego pojazdu, jeżeli 
pojazd spełnia odpowiednie warunki lub wymagania techniczne obowiązujące w 
procedurze dopuszczenia jednostkowego pojazdu, określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 70zs ust. 1 pkt 1. 

5. Dopuszczenia jednostkowego pojazdu nie stosuje się do tramwaju i trolejbusu. 
6. W przypadku pojazdu kategorii M, N, O podlegającego dopuszczeniu 

jednostkowemu, minister właściwy do spraw transportu w uzasadnionych 
przypadkach zwalnia, w drodze decyzji administracyjnej, wnioskującego o 
dopuszczenie jednostkowe z obowiązku spełnienia niektórych wymagań 
technicznych, o których mowa w załączniku IV i XI do dyrektywy 2007/46/WE, pod 
warunkiem zastosowania wymagań alternatywnych równoważnych z wymaganiami 
określonymi w tych załącznikach w najwyższym możliwym do realizacji zakresie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska. 

Art.  70zo. 
1. Dopuszczenia jednostkowego pojazdu udziela, w drodze decyzji administracyjnej, 

minister właściwy do spraw transportu, za opłatą, przy czym jej wysokość nie może 
przekroczyć 800 zł. 

2. Dopuszczenia jednostkowego pojazdu udziela się na wniosek producenta, importera, 
właściciela pojazdu albo ich upoważnionego przedstawiciela, posiadającego siedzibę 
lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się: 
1) dokument informacyjny sporządzony według wzoru określonego w przepisach 

wydanych na podstawie art. 70zs ust. 1 pkt 1; 
2) sprawozdanie z badań potwierdzające spełnienie odpowiednich warunków lub 

wymagań technicznych w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu; 
3) kopię dowodu uiszczenia opłaty za dopuszczenie jednostkowe pojazdu. 

Art.  70zp. 
1. Dopuszczenie jednostkowe pojazdu udzielone na dany pojazd przez właściwy organ 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej zgodnie z procedurą uznaje minister 
właściwy do spraw transportu, w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli dany 
pojazd spełnia odpowiednie warunki lub wymagania techniczne, które są 
równoważne warunkom lub wymaganiom obowiązującym na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1, następuje na wniosek producenta, 
importera lub właściciela pojazdu, za opłatą, przy czym jej wysokość nie może 
przekroczyć 800 zł. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się: 
1) dokument potwierdzający dopuszczenie jednostkowe pojazdu wydane przez 

właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 
2) dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej wskazujący przepisy techniczne, na podstawie których udzielono 
dopuszczenia jednostkowego pojazdu. 
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4. Minister właściwy do spraw transportu może zwrócić się o dodatkowe informacje o 
udzielonym dopuszczeniu jednostkowym pojazdu do właściwego organu państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej. 

5. Minister właściwy do spraw transportu, na wniosek właściwego organu państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej, udostępnia temu organowi informacje o 
udzielonym dopuszczeniu jednostkowym pojazdu. 

6. W przypadku gdy pojazd, który uzyskał dopuszczenie jednostkowe pojazdu, ma być 
sprzedany, zarejestrowany lub dopuszczony do ruchu na terytorium innego niż 
Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, minister 
właściwy do spraw transportu, na wniosek producenta lub właściciela pojazdu, 
wydaje dokument wskazujący przepisy techniczne, na podstawie których udzielono 
dopuszczenia jednostkowego pojazdu. 

Art.  70zq. 
1. Badanie potwierdzające spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań 

technicznych oraz równoważności zastosowanych wymagań alternatywnych dla 
danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu przeprowadza 
jednostka uprawniona, na wniosek producenta, importera lub właściciela pojazdu. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się: 
1) dokument informacyjny pojazdu według wymagań określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 70zs ust. 1 pkt 1; 
2) kopie świadectw homologacji typu lub inne dokumenty potwierdzające 

spełnienie odpowiednich wymagań technicznych określonych w przepisach Unii 
Europejskiej lub regulaminach EKG ONZ. 

3. Z przeprowadzonego badania jednostka sporządza sprawozdanie z badań 
potwierdzające spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych w 
celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu. 

Art. 70zr. 
Opłaty, o których mowa w art. 70zo ust. 1 oraz art. 70zp ust. 2, stanowią dochód 
budżetu państwa. 

Art.  70zs. 
1. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 

1) zakres warunków lub wymagań technicznych obowiązujących w procedurze 
dopuszczenia jednostkowego pojazdu, zakres i sposób przeprowadzania badań 
potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań 
technicznych w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu oraz wzory 
dokumentów z tym związanych; 

2) warunki oceny równoważności wymagań alternatywnych w procedurze 
dopuszczenia jednostkowego pojazdu; 

3) wysokość opłat za udzielenie dopuszczenia jednostkowego pojazdu oraz wydanie 
decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu, wydanego na dany 
pojazd przez właściwy organ innego niż Rzeczpospolita Polska państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej. 

2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister uwzględnia: 
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1) konieczność zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym i ochrony 
środowiska; 

2) koszty czynności administracyjnych oraz koszty związane z udzieleniem 
dopuszczenia jednostkowego pojazdu. 

Rozdział 1c 
Dopuszczenie indywidualne WE pojazdu 

Art.  70zt. 
1. Spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu 

określonych w dodatku 2 do części I do załącznika IV do dyrektywy 2007/46/WE, 
potwierdza się świadectwem dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu. 

 2. Dopuszczeniu indywidualnemu WE pojazdu podlega nowy pojazd kategorii M1 i N1, 
o którym mowa w dodatku 2 do części I do załącznika IV do dyrektywy 
2007/46/WE, przed wprowadzeniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, na którego typ producent lub importer nie uzyskał świadectwa 
homologacji typu WE pojazdu. 

Art.  70zu. 
1. Świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu wydaje, w drodze decyzji 

administracyjnej, minister właściwy do spraw transportu, za opłatą, przy czym jej 
wysokość nie może przekroczyć 800 zł. 

2. Świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu wydaje się na wniosek 
producenta, importera albo właściciela pojazdu. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się: 
1)  dokumenty, o których mowa w pkt 1 dodatku 2 do części I do załącznika IV do 

dyrektywy 2007/46/WE; 
2) kopię dowodu uiszczenia opłaty za dopuszczenie indywidualne WE pojazdu; 
3) oświadczenie o następującej treści: 

„Oświadczam, że w zakresie pojazdu o numerze VIN …, złożyłem tylko jeden 
wniosek i tylko w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej”.  

Art.  70zv. 
1. Badanie potwierdzające spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań 

technicznych w celu uzyskania świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE 
pojazdu przeprowadza jednostka uprawniona, na wniosek producenta, importera 
albo właściciela pojazdu. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się: 
1) dokument informacyjny pojazdu sporządzony zgodnie z załącznikiem I do 

dyrektywy 2007/46/WE; 
2) kopie świadectw homologacji typu lub inne dokumenty potwierdzające 

spełnienie odpowiednich wymagań technicznych określonych w pkt 4 w dodatku 
2 do części I do załącznika IV do dyrektywy 2007/46/WE. 

3. Z przeprowadzonego badania jednostka sporządza sprawozdanie z badań 
potwierdzające spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych w 
celu dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.  



- 50 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Art. 70zw. 
Opłata, o której mowa w art. 70zu ust. 1, stanowi dochód budżetu państwa. 

Art.  70zx. 
1. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:  

1) wzory dokumentów związanych z wydaniem świadectwa dopuszczenia 
indywidualnego WE pojazdu;  

2) wysokość opłat za wydanie świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE 
pojazdu. 

2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister uwzględnia: 
1) potrzebę zapewnienia zabezpieczenia dokumentów przez podrobieniem lub 

przerobieniem; 
2) koszty czynności administracyjnych oraz koszty związane z wydaniem 

świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu. 
Art. 70zy. 

Maksymalne stawki opłat, o których mowa w art. 70h ust. 2, art. 70j ust. 4, art. 70k ust. 
4, art. 70za ust. 1, art. 70ze ust. 2, art. 70zo ust. 1,  art. 70zp ust. 2 i art. 70zu ust. 1 
ulegają corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy w stopniu odpowiadającym 
średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, 
ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu, w 
Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 

Art. 70zz. 
Przepisów rozdziałów 1a–1c nie stosuje się do: 

1) pojazdów zabytkowych lub pojazdu określonego w art. 79 ust. 4 pkt 3; 
2) nowego pojazdu oraz nowego przedmiotu wyposażenia lub części, nie 

przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu, a krótkotrwale składowanych na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej między operacjami transportowymi – pod 
warunkiem okazania na żądanie właściwego organu kontroli dokumentów 
potwierdzających odbiorcę i miejsce docelowego odbioru nowego pojazdu oraz 
nowego przedmiotu wyposażenia lub części.> 

 
Art. 71. 

1. Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego, ciągnika 
rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, 
motoroweru lub przyczepy jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe. Przepis 
ten nie dotyczy pojazdów, o których mowa w ust. 3. 

2. Pojazdy określone w ust. 1 są dopuszczone do ruchu, jeżeli odpowiadają warunkom 
określonym w art. 66 oraz są zarejestrowane i zaopatrzone w zalegalizowane tablice 
(tablicę) rejestracyjne, a w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem 
motocykli, w nalepkę kontrolną. 

3. Pojazd niewymieniony w ust. 1, przyczepa motocyklowa oraz przyczepa specjalna 
przeznaczona do ciągnięcia przez ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny jest 
dopuszczony do ruchu, jeżeli odpowiada warunkom określonym w art. 66. 
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4. Zespół pojazdów składający się z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie 
całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t i przyczepy albo autobusu i przyczepy może być 
dopuszczony do ruchu po uzyskaniu odpowiedniej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym 
pojazdu silnikowego, dokonanej na podstawie przeprowadzonego badania technicznego. 
Przepis ten nie dotyczy motocykla. 

4a. Przepis ust. 4 dotyczy także ciągnika rolniczego i pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w 
skład kolejki turystycznej. W przypadku ciągnika rolniczego może być on dopuszczony 
do ruchu po uzyskaniu odpowiedniej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym o 
ograniczeniu prędkości konstrukcyjnej do 25 km/h. 

5. Pojazd zarejestrowany za granicą dopuszcza się do ruchu, jeżeli odpowiada wymaganym 
warunkom technicznym i jest zaopatrzony w tablice rejestracyjne z numerem 
rejestracyjnym składającym się z liter alfabetu łacińskiego i cyfr arabskich, z 
zastrzeżeniem art. 59 ust. 2 i 3, a kierujący pojazdem ma przy sobie dokument 
stwierdzający dokonanie rejestracji. 

5a.  W przypadku gdy z dokumentu stwierdzającego dokonanie rejestracji pojazdu, o którym 
mowa w ust. 5, nie wynika prawo do używania pojazdu przez kierującego, osoba ta 
obowiązana jest posiadać przy sobie i okazywać na żądanie organu kontroli ruchu 
drogowego dokument potwierdzający to prawo. 

[6. Pojazd sprowadzony z terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej, po 
dokonaniu ostatecznej odprawy celnej przywozowej, dopuszcza się do ruchu na okres 30 
dni.] 

<6. Pojazd sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim 
Unii Europejskiej, po dokonaniu zwolnienia pojazdu przez organ Służby Celnej do 
procedury dopuszczenia do obrotu, dopuszcza się do ruchu na okres 30 dni.> 

7. Właściciel pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia. 

 
Art. 72. 

1. Rejestracji dokonuje się na podstawie: 
1) dowodu własności pojazdu lub dokumentu potwierdzającego powierzenie pojazdu, o 

którym mowa w art. 73 ust. 5; 
2) karty pojazdu, jeżeli była wydana; 
[3) wyciągu ze świadectwa homologacji albo odpisu decyzji zwalniającej pojazd z 

homologacji, jeżeli są wymagane; 
4) zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest 

wymagane albo dowodu rejestracyjnego pojazdu lub innego dokumentu wydanego 
przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederację 
Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 
potwierdzającego wykonanie oraz termin ważności badania technicznego;] 

<3) świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem 
zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji 
pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia 
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jednostkowego pojazdu albo  świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE 
pojazdu – jeżeli są wymagane; 

4) zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest 
wymagane albo dowodu rejestracyjnego pojazdu lub innego dokumentu 
wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzającego 
wykonanie oraz termin ważności badania technicznego;> 

5) dowodu rejestracyjnego, jeżeli pojazd był zarejestrowany; 
6) dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium 

państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany 
po raz pierwszy; 

6a) dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu 
potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo 
zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o 
podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju "samochodowy 
inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj 
"czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z 
terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz 
pierwszy; 

7) (uchylony); 
8) zaświadczenia wydanego przez właściwy organ potwierdzający: 

a) uiszczenie podatku od towarów i usług od pojazdów sprowadzanych z państw 
członkowskich Unii Europejskiej lub 

b) brak obowiązku, o którym mowa w lit. a 
- jeżeli sprowadzany pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy, z zastrzeżeniem ust. 
1a; 

9) dowodu wpłaty, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o 
recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, lub oświadczenia o podleganiu 
obowiązkowi zapewniania sieci zbierania pojazdów, o którym mowa w art. 11 ust. 4 
tej ustawy, albo faktury zawierającej takie oświadczenie, jeżeli pojazd jest 
rejestrowany po raz pierwszy. 

1a.  W przypadku gdy sprowadzany pojazd jest przedmiotem dostawy dokonanej przez 
podatnika podatku od towarów i usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed 
dokonaniem pierwszej rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zaświadczenie: 

1) o którym mowa w ust. 1 pkt 8 lit. a, może być zastąpione fakturą z wyszczególnioną 
kwotą podatku od towarów i usług potwierdzającą dokonanie tej dostawy przez tego 
podatnika, 

2) o którym mowa w ust. 1 pkt 8 lit. b, może być zastąpione fakturą dokumentującą 
czynności, których podstawą opodatkowania jest marża, potwierdzającą dokonanie 
tej dostawy przez tego podatnika 

- pod warunkiem że odprzedaż pojazdów stanowi przedmiot działalności tego podatnika. 
1b.  W przypadku nabycia samochodu osobowego lub pojazdu, o których mowa w ust. 1 pkt 

6a, od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży w rozumieniu przepisów o podatku 
akcyzowym, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju może być 
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zastąpiony oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał 
lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od tego 
samochodu osobowego lub pojazdu. 

2. Wymagania ust. 1 nie dotyczą: 
1) pojazdu, który był już zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w 

zakresie ust. 1 pkt 3; 
2) pojazdu zakupionego po przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki 

samorządu terytorialnego - w zakresie ust. 1 pkt 2 i 5; 
3)  pojazdu zakupionego od Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celnej lub Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - w zakresie ust. 1 pkt 5; 

4)  (uchylony); 
5) pojazdu wycofanego czasowo z ruchu - w zakresie ust. 1 pkt 5; w tym przypadku 

zamiast dowodu rejestracyjnego wymaga się przedstawienia decyzji o czasowym 
wycofaniu pojazdu z ruchu; 

6)  pojazdu innego niż określony w art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o 
recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji - w zakresie ust. 1 pkt 9; 

7)  pojazdu wyrejestrowanego, o którym mowa w art. 79 ust. 4 pkt 3 - w przypadku 
powtórnej rejestracji - w zakresie ust. 1 pkt 5; 

8)  pojazdu, o którym mowa w art. 81 ust. 4 pkt 3 lit. a - w zakresie ust. 1 pkt 4. 
[2a. W przypadku pojazdu sprowadzanego z terytorium państwa niebędącego państwem 

członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacją Szwajcarską lub państwem członkowskim 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stroną umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym zamiast dowodu rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, 
dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, 
wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie.] 

<2a. W przypadku pojazdu sprowadzanego z terytorium państwa niebędącego 
państwem członkowskim zamiast dowodu rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1 
pkt 5, dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację 
pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie.> 

2b.  W przypadku pojazdu zabytkowego, zamiast dowodu rejestracyjnego, dopuszcza się 
przedstawienie oświadczenia właściciela pojazdu, złożonego pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że nie posiada dowodu rejestracyjnego. 

3. Dodatkowo wymaga się dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań, o których 
mowa w art. 2 pkt 39 - w stosunku do pojazdów zabytkowych. 

<3a. Świadectwo zgodności WE lub świadectwo zgodności traci ważność po upływie 
terminu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 70zm ust. 1 pkt 10 i 
nie może być uznane za dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.> 

4. W przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, zamiast tych 
dokumentów należy przedstawić zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący 
właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w 
zagubionym dokumencie, niezbędne do rejestracji. 

 



- 54 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Art. 74. 
1. Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje, w przypadkach określonych w ust. 2, starosta 

właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) właściciela pojazdu, wydając 
pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne. 

2. Czasowej rejestracji dokonuje się: 
1) z urzędu - po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu; 
2) na wniosek właściciela pojazdu - w celu umożliwienia: 

a) wywozu pojazdu za granicę, 
b) przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 
c) przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania 

technicznego lub naprawy; 
[3) na wniosek jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań homologacyjnych 

lub jednostki badawczej producenta pojazdu, jego wyposażenia lub części - w celu 
umożliwienia odpowiednich badań.] 

<3) na wniosek jednostki uprawnionej lub jednostki badawczej producenta 
pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części – w celu umożliwienia 
odpowiednich badań;> 

2a.  Czasowej rejestracji, o której mowa w ust. 2 pkt 1, można dokonać, pomimo braku 
dołączonych do wniosku o rejestrację dokumentów, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 
6, 6a i 8. Dokumenty te powinny zostać złożone przed wydaniem dowodu 
rejestracyjnego. 

2b.  Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje się warunkowo, jeżeli właściciel pojazdu złoży 
oświadczenie, że w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie 
nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu. 

3. Czasowej rejestracji dokonuje się na okres nieprzekraczający 30 dni, z zastrzeżeniem ust. 
4. Termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw 
związanych z rejestracją pojazdu. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, rejestracji dokonuje się na okres wynikający 
z wniosku, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy. 

5. Po upływie terminu czasowej rejestracji pozwolenie czasowe i tablice rejestracyjne 
zwraca się do organu, który je wydał, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 2 
pkt 2 lit. a. 

 
Art. 79. 

1. Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej 
rejestracji pojazdu, na wniosek jego właściciela, w przypadku: 

1) przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub 
przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie 
zaświadczenia o demontażu pojazdu, o którym mowa w ust. 2 bądź w art. 24 ust. 1 
pkt 2 lub art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym 
państwie; 
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2) kradzieży pojazdu, jeżeli jego właściciel złożył stosowne oświadczenie pod 
odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania; 

3) wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za 
granicę; 

4) zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą; 
5) udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w 

zakresie prawa własności; 
6) przekazania niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na 
podstawie zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu, o którym mowa w 
art. 25 ust. 1 lub art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu 
pojazdów wycofanych z eksploatacji, albo równoważnego dokumentu wydanego w 
innym państwie[.]<;> 

<7) wycofania pojazdu z obrotu, o którym mowa w art. 70g ust. 5.> 
2. W przypadku przekazania przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu lub 

przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów pojazdu innego niż określony w 
art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z 
eksploatacji, w celu jego wyrejestrowania, przedsiębiorca wydaje zaświadczenie o 
demontażu tego pojazdu, odpowiadające wymogom określonym dla zaświadczenia, o 
którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 lub art. 33 ust. 3 tej ustawy. 

3. W przypadku nieprzedłożenia przez właściciela pojazdu zaświadczenia o demontażu 
pojazdu, o którym mowa w ust. 2 bądź w art. 24 ust. 1 pkt 2 lub art. 33 ust. 3 ustawy z 
dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, lub 
zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 lub 
art. 33 ust. 3 tej ustawy, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie, 
organ rejestrujący, po upływie 30 dni od dnia otrzymania zaświadczenia od 
przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu, dokonuje wyrejestrowania pojazdu z 
urzędu. 

4. Pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej rejestracji, z wyjątkiem pojazdu: 
1) odzyskanego po kradzieży; 
2) zabytkowego; 
3)  mającego co najmniej 25 lat uznanego przez rzeczoznawcę samochodowego za 

unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii 
motoryzacji; 

4) ciągnika i przyczepy rolniczej; 
5)  wywiezionego z kraju lub zbytego za granicą, o którym mowa w ust. 1 pkt 3. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, warunkiem wyrejestrowania pojazdu jest 
wniesienie przez właściciela pojazdu opłaty na rzecz gminy na realizację zadań 
związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach. Przepisu nie stosuje się do 
pojazdów Policji i jednostek ochrony przeciwpożarowej. 

6. Minister właściwy do spraw administracji publicznej, uwzględniając w szczególności 
koszty ponoszone przez gminy związane z usuwaniem negatywnych skutków utraty 
pojazdu oraz kosztów związanych z usuwaniem wraków, określi, w drodze 
rozporządzenia, wysokość opłaty, o której mowa w ust. 5. 
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Art. 81. 

1. Właściciel pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego 
wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest obowiązany 
przedstawiać go do badania technicznego. 

[2. Badania techniczne dzieli się na badania okresowe i badania dodatkowe.] 
<2. Badania techniczne dzieli się na badania okresowe, badania dodatkowe oraz 

badania co do zgodności z warunkami technicznymi.> 
3. Okresowe badanie techniczne po raz pierwszy jest przeprowadzane przed pierwszą 

rejestracją pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
[4. Badaniu, o którym mowa w ust. 3, nie podlega: 

1) nowy pojazd, na którego typ zostało wydane świadectwo homologacji, o którym 
mowa w art. 68 ust. 1, lub zostało wydane zwolnienie z obowiązku homologacji, o 
którym mowa w art. 70, 

2) nowy pojazd sprowadzony z zagranicy, na którego typ zostało wydane świadectwo 
homologacji zgodnie ze wspólnotową procedurą homologacji przez właściwy organ 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo 
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 

3)  zarejestrowany pojazd sprowadzony z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 
Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym: 

a) na którego typ zostało wydane świadectwo homologacji zgodnie ze wspólnotową 
procedurą homologacji przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o 
Europejskim Obszarze Gospodarczym w okresie od dnia pierwszej rejestracji za 
granicą do dnia terminu okresowego badania technicznego określonego w ust. 
5, lub 

b) w którego dowodzie rejestracyjnym lub innym dokumencie wydanym przez 
właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji 
Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o 
Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym przedstawionym do rejestracji, zawarta jest informacja o 
wykonanym badaniu technicznym i jego terminie ważności 

- z wyjątkiem taksówki, pojazdu uprzywilejowanego lub pojazdu odpowiednio 
przystosowanego lub wyposażonego zgodnie z przepisami o przewozie drogowym 
towarów niebezpiecznych, pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym 
podlegającym dozorowi technicznemu oraz pojazdu przystosowanego konstrukcyjnie do 
ruchu lewostronnego.] 

<4. Badaniu, o którym mowa w ust. 3, nie podlega: 
1) nowy pojazd, dla którego wydano świadectwo zgodności WE, świadectwo 

zgodności, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzję o uznaniu dopuszczenia 
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jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE 
pojazdu; 

2) zarejestrowany pojazd: 
a) na którego typ wydano świadectwo homologacji typu WE pojazdu – w 

okresie od dnia pierwszej rejestracji za granicą do dnia terminu 
okresowego badania technicznego, ustalonego na podstawie ust. 5, lub 

b) w którego dowodzie rejestracyjnym lub innym dokumencie wydanym przez 
właściwy organ państwa członkowskiego przedstawionym do rejestracji, 
zawarta jest informacja o wykonanym badaniu technicznym i jego terminie 
ważności 

– z wyjątkiem taksówki, pojazdu uprzywilejowanego lub pojazdu odpowiednio 
przystosowanego lub wyposażonego zgodnie z przepisami o przewozie towarów 
niebezpiecznych, pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym 
podlegającym dozorowi technicznemu oraz pojazdu przystosowanego 
konstrukcyjnie do ruchu lewostronnego.> 

5. Okresowe badanie techniczne pojazdu przeprowadza się corocznie, z zastrzeżeniem ust. 
6-10. 

6.  Okresowe badanie techniczne samochodu osobowego, samochodu ciężarowego o 
dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, motocykla lub przyczepy o 
dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t przeprowadza się przed 
upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, następnie przed upływem 5 lat od dnia 
pierwszej rejestracji i nie później niż 2 lata od dnia przeprowadzenia poprzedniego 
badania technicznego, a następnie przed upływem kolejnego roku od dnia 
przeprowadzenia badania. Nie dotyczy to pojazdu przewożącego towary niebezpieczne, 
taksówki, pojazdu samochodowego konstrukcyjnie przeznaczonego do przewozu osób w 
liczbie od 5 do 9, wykorzystywanego do zarobkowego transportu drogowego osób, 
pojazdu marki "SAM", pojazdu zasilanego gazem, pojazdu uprzywilejowanego oraz 
pojazdu używanego do nauki jazdy lub egzaminu państwowego, które podlegają 
corocznym badaniom technicznym. 

7. Okresowe badanie techniczne ciągnika rolniczego, przyczepy rolniczej oraz motoroweru 
przeprowadza się przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, a następnie przed 
upływem każdych kolejnych 2 lat od dnia przeprowadzenia badania. 

8. Przepisy ust. 6 i 7 dotyczą również pojazdów, o których mowa w ust. 6 i 7, 
zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą. W tym przypadku za dzień pierwszej 
rejestracji, o której mowa w ust. 6 i 7, przyjmuje się dzień pierwszej rejestracji za 
granicą. 

9. Okresowe badanie techniczne autobusu przeprowadza się przed upływem roku od dnia 
pierwszej rejestracji i następnie co 6 miesięcy. 

10. Przyczepa lekka i pojazd zabytkowy nie podlegają okresowym badaniom technicznym. W 
przypadku pojazdu zabytkowego, wykorzystywanego do zarobkowego transportu 
drogowego podlega on corocznym badaniom technicznym. 

11. Niezależnie od badań, o których mowa w ust. 3-5, dodatkowemu badaniu technicznemu 
podlega pojazd: 

1) skierowany przez organ kontroli ruchu drogowego: 
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a) w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub 
narusza wymagania ochrony środowiska, 

b) który uczestniczył w wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone 
zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy, z 
zastrzeżeniem pkt 5, lub noszący ślady uszkodzeń albo którego stan techniczny 
wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogące 
stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

2) skierowany przez starostę albo na wniosek posiadacza pojazdu: 
a) w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji, 
b) jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on 

w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska; 
3) w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących 

zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym, z zastrzeżeniem art. 66 ust. 4 pkt 5 i 6, z 
wyłączeniem montażu instalacji do zasilania gazem; 

4)  który ma być używany jako taksówka, pojazd uprzywilejowany, pojazd do nauki 
jazdy, pojazd do przeprowadzania egzaminu państwowego lub pojazd odpowiednio 
przystosowany lub wyposażony zgodnie z przepisami o przewozie drogowym 
towarów niebezpiecznych; 

5) w którym została dokonana naprawa wynikająca ze zdarzenia powodującego 
odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia 
określonego w grupach 3 i 10 działu II załącznika do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o 
działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.) w zakresie 
elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego mających wpływ na 
bezpieczeństwo ruchu drogowego; 

6) w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub 
naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie 
dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

7)  dla którego określono wymagania techniczne w przepisach o podatku od towarów i 
usług, w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w przepisach o 
podatku dochodowym od osób prawnych; 

8) autobus, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej 
wynosi 100 km/h, co do zgodności z dodatkowymi warunkami technicznymi; 

9) dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych 
porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego. 

<11a. Badaniu co do zgodności z warunkami technicznymi podlega pojazd zabytkowy 
przed pierwszą rejestracją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.> 

12. Badanie techniczne pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym podlegającym 
dozorowi technicznemu może być przeprowadzone po przedstawieniu dokumentu 
wydanego przez właściwy organ dozoru technicznego, stwierdzającego sprawność 
urządzenia technicznego. 

13. W razie powstania trudności w ustaleniu parametrów pojazdu, badanie techniczne może 
być przeprowadzone po przedstawieniu opinii rzeczoznawcy samochodowego, o którym 
mowa w art. 79a. 
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14. Termin ważności badania technicznego pojazdu, o którym mowa w ust. 4 pkt 3 lit. b, 
uznaje się, o ile nie jest dłuższy niż termin ważności badania technicznego ustalany na 
podstawie ust. 5-10. 

15. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób 
przeprowadzenia badań technicznych oraz wzory dokumentów stosowanych przy tych 
badaniach, uwzględniając w szczególności zakres warunków technicznych pojazdów 
podlegających badaniu. 

<16. Minister właściwy do spraw transportu, uwzględniając konieczność zapewnienia 
bezpiecznego korzystania z pojazdów zabytkowych oraz zakres warunków 
technicznych tych pojazdów podlegających badaniu, określi, w drodze 
rozporządzenia, zakres i sposób przeprowadzania badań zgodności tych pojazdów z 
warunkami technicznymi, wzory dokumentów związanych z tymi badaniami.> 

 
Art. 83. 

1.  Badanie techniczne jest przeprowadzane na koszt właściciela lub posiadacza pojazdu, w: 
1) podstawowej stacji kontroli pojazdów - w zakresie: 

a) okresowego badania technicznego pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 
nieprzekraczającej 3,5 t, z zastrzeżeniem lit. c, 

b) dodatkowych badań technicznych w odniesieniu do pojazdów, o których mowa 
w lit. a, z zastrzeżeniem ust. 1a, 

c) badań technicznych przyczep przeznaczonych do łączenia z pojazdami 
określonymi w lit. a, o ile stacja spełnia wymagania, o których mowa w 
przepisach wydanych na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 1 ustawy w zakresie 
długości stanowiska kontrolnego; 

2) okręgowej stacji kontroli pojazdów - w zakresie: 
a) okresowego badania technicznego wszystkich pojazdów, 
b) dodatkowych badań technicznych w odniesieniu do pojazdów, o których mowa 

w lit. a[.]<,> 
<c) badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów 

zabytkowych.> 
1a.  Badanie techniczne w zakresie badań co do zgodności z warunkami technicznymi 

autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 
100 km/h, pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych, pojazdu 
zabytkowego, pojazdu marki "SAM", pojazdu, w którym dokonano zmian 
konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie 
rejestracyjnym oraz pojazdu, dla którego określono wymagania techniczne w przepisach 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawy z dnia 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o 
podatku dochodowym od osób prawnych, a także dla którego określono dodatkowe 
wymagania w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego 
transportu drogowego jest przeprowadzane wyłącznie w okręgowej stacji kontroli 
pojazdów. 

2. Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów jest 
działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 
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swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 i Nr 281, poz. 2777 oraz 
z 2005 r. Nr 33, poz. 289 i Nr 94, poz. 788) i wymaga uzyskania wpisu do rejestru 
przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów. 

3. Stację kontroli pojazdów może prowadzić przedsiębiorca, który: 
1) posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
2) nie jest przedsiębiorcą, w stosunku do którego otwarto likwidację lub ogłoszono 

upadłość; 
3) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby 
fizycznej lub członków organów osoby prawnej; 

4) posiada wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące 
wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze 
szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań; 

5) posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z 
wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do 
rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów; 

6) zatrudnia uprawnionych diagnostów. 
4. Poświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 5, wydaje za opłatą, w drodze decyzji, 

Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, po dokonaniu sprawdzenia stacji 
kontroli pojazdów. Poświadczenie zachowuje ważność do czasu zmiany stanu 
faktycznego, dla którego zostało wydane, nie dłużej niż przez 5 lat od daty jego wydania. 

 
Art. 86. 

[1. Do pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Straży 
Granicznej i Służby Celnej, których dotyczą warunki i tryb rejestracji określone w art. 73 
ust. 3 oraz w art. 76 ust. 4 pkt 1, a także do pojazdów Państwowej Straży Pożarnej, mają 
zastosowanie przepisy art. 83 ust. 1, z wyłączeniem wymogu posiadania zezwolenia 
starosty, o którym mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. b.] 

<1. Do pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 
Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej i Służby Celnej, których dotyczą warunki 
i tryb rejestracji określone w art. 73 ust. 3 oraz w art. 76 ust. 4 pkt 1 oraz pojazdów 
należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, na podstawie umów międzynarodowych, o których mowa w art. 73 ust. 2b, 
a także do pojazdów Państwowej Straży Pożarnej, mają zastosowanie przepisy art. 
83 ust. 1, z wyłączeniem wymogu posiadania zezwolenia starosty, o którym mowa 
w art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. b.> 

2. Badania techniczne pojazdów służb, o których mowa w ust. 1, są przeprowadzane: 
[1) przez upoważnione komórki organizacyjne lub stacje kontroli pojazdów prowadzone 

przez służby, o których mowa w ust. 1;] 



- 61 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

<1) przez upoważnione komórki organizacyjne lub stacje kontroli pojazdów 
prowadzone przez służby, o których mowa w ust. 1, z wyłączeniem obcych sił 
zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;> 

2) w stacjach kontroli pojazdów prowadzących działalność, o której mowa w art. 83 ust. 
2. 

3. Upoważnione do przeprowadzania badań technicznych komórki organizacyjne lub stacje 
kontroli, o których mowa w ust. 2 pkt 1, posiadają uprawnienia stacji kontroli pojazdów 
wyłącznie w odniesieniu do pojazdów służb, o których mowa w ust. 1. 

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, minister właściwy do spraw finansów 
publicznych oraz Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym 
do spraw transportu oraz po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Biura Ochrony Rządu i Szefa 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a także Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego 
i Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, uwzględniając specyfikę wynikającą z 
przeznaczenia pojazdów służb, o których mowa w ust. 1, określą, w drodze 
rozporządzenia: 

1) jednostki organizacyjne sprawujące nadzór nad komórkami organizacyjnymi i 
stacjami kontroli pojazdów przeprowadzającymi badania techniczne pojazdów oraz 
wydające upoważnienia do przeprowadzania badań technicznych, wzory 
dokumentów związanych z uzyskaniem upoważnień do wykonywania badań oraz 
wzór upoważnienia do ich przeprowadzania; 

2) wymagania w stosunku do komórek organizacyjnych i stacji kontroli pojazdów 
upoważnionych do przeprowadzania badań technicznych pojazdów; 

3) wzory dokumentów stosowanych przy badaniach technicznych pojazdów; 
4) warunki i terminy przeprowadzania badań technicznych pojazdów; 
5) okoliczności dopuszczające przeprowadzanie badań technicznych pojazdów, w 

stacjach kontroli pojazdów prowadzących działalność, o której mowa w art. 83 ust. 
2, nieposiadających upoważnienia do badań technicznych pojazdów służb; 

6) zasady i warunki współpracy przy wykonywaniu badań technicznych pojazdów innej 
służby niż właściwa dla komórki organizacyjnej przeprowadzającej badanie. 

 
[Art. 86a. 

Prawa i obowiązki producenta i importera, o których mowa w art. 68-70, dotyczą również 
podmiotu wprowadzającego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach 
wewnątrzwspólnotowego nabycia nowy pojazd samochodowy, ciągnik rolniczy, motorower, 
tramwaj lub przyczepę oraz przedmioty ich wyposażenia lub części.] 

 
Art. 129. 

1. Czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem i 
jego kontrolowanie należą do zadań Policji. 

2. Policjant, w związku z wykonywaniem czynności określonych w ust. 1, jest uprawniony 
do: 

1) legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń co do sposobu 
korzystania z drogi lub używania pojazdu; 
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2) sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem i jego 
używaniem, zezwolenia, o którym mowa w art. 106 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 
stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, a także dokumentu potwierdzającego 
zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie; 

2a) żądania okazania dokumentu potwierdzającego prawo do używania pojazdu, o 
którym mowa w art. 71 ust. 5, jeżeli pojazd ten nie jest zarejestrowany na nazwisko 
osoby nim kierującej; 

2b) sprawdzania zezwolenia, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, lub wypisu z tego 
zezwolenia; 

3) żądania poddania się przez kierującego pojazdem lub przez inną osobę, w stosunku 
do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem, badaniu 
w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie 
do alkoholu; 

4) sprawdzania stanu technicznego, wyposażenia, ładunku, wymiarów, masy lub 
nacisku osi pojazdu znajdującego się na drodze; 

5)  sprawdzania zapisów urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy, czas 
jazdy i czas postoju, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku; 

6)  zatrzymania, w przypadkach przewidzianych w ustawie, dokumentów 
stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdem lub jego używania oraz karty 
kierowcy w przypadkach przewidzianych w art. 14 ust. 4 lit. c rozporządzenia Rady 
(EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących 
stosowanych w transporcie drogowym (Dz. Urz. WE L 370 z 31.12.1985, str. 8 oraz 
Dz. Urz. WE L 274 z 9.10.1998, str. 1) zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 
2135/98 z dnia 24 września 1998 r. zmieniającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 
3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym 
oraz dyrektywę nr 88/599/EWG dotyczącą stosowania rozporządzeń Rady (EWG) nr 
3820/85 i Rady (EWG) nr 3821/85 (Dz. Urz. WE L 274 z 09.10.1998, str. 1); 

7) wydawania poleceń: 
a) osobie, która spowodowała przeszkodę utrudniającą ruch drogowy lub 

zagrażającą jego bezpieczeństwu, albo osobie odpowiedzialnej za utrzymanie 
drogi, 

b) kontrolowanemu uczestnikowi ruchu - co do sposobu jego zachowania; 
8) uniemożliwienia: 

a) kierowania pojazdem osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie 
po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, 

b) korzystania z pojazdu, którego stan techniczny, ładunek, masa lub nacisk osi 
zagrażają bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu, powodują uszkodzenie drogi 
albo naruszają wymagania ochrony środowiska, 

[c) korzystania z pojazdu zarejestrowanego w kraju niebędącym państwem 
członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacją Szwajcarską lub państwem 
członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stroną 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli kierujący nim nie okazał 
dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia 
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odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki 
za to ubezpieczenie,] 

<c) korzystania z pojazdu zarejestrowanego w kraju niebędącym państwem 
członkowskim, jeżeli kierujący nim nie okazał dokumentu potwierdzającego 
zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie,> 

d) kierowania pojazdem przez osobę nieposiadającą wymaganych dokumentów 
uprawniających do kierowania lub używania pojazdu; 

9) używania przyrządów kontrolno-pomiarowych, a w szczególności do badania 
pojazdu, określania jego masy, nacisku osi lub prędkości, stwierdzania naruszenia 
wymagań ochrony środowiska oraz do stwierdzania stanu trzeźwości kierującego; 

9a) używania urządzeń rejestrujących; 
10) usuwania lub przemieszczania pojazdu w przypadkach, o których mowa w art. 130a 

ust. 1-3; 
11) kontroli przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz wymagań związanych 

z tym przewozem; 
12) używania urządzeń nagłaśniających, sygnalizacyjnych lub świetlnych, służących do 

wydawania wiążących poleceń uczestnikowi ruchu; 
13) występowania w uzasadnionym przypadku z wnioskiem o ocenę stanu zdrowia 

kierującego pojazdem; 
13a) występowania do starosty z wnioskiem o skierowanie kierowcy lub osoby 

posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem na egzamin sprawdzający 
kwalifikacje, jeżeli istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do kwalifikacji tej 
osoby; 

14) pilotowania pojazdów, z wyłączeniem pojazdów nienormatywnych pilotowanych 
zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 3. 

3. Przepisów ust. 2 pkt 3, 4 i 6 nie stosuje się do szefów i cudzoziemskiego personelu 
przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych państw 
obcych oraz organizacji międzynarodowych, korzystających z przywilejów i 
immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych na mocy ustaw, umów bądź 
powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych lub na zasadzie wzajemności, 
oraz do innych osób korzystających z tych przywilejów i immunitetów. 

4.  Kontrola ruchu drogowego w stosunku do kierujących pojazdami Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz w stosunku do żołnierzy pełniących czynną służbę 
wojskową kierujących innymi pojazdami, pilotowanie pojazdów, a także kierowanie 
ruchem drogowym w związku z pilotowaniem pojazdów wojskowych należy do 
Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organów porządkowych. W tym zakresie 
Żandarmerii Wojskowej i wojskowym organom porządkowym przysługują uprawnienia 
policjantów określone w ust. 2. 

4a.  Kontrolę ruchu drogowego mogą przeprowadzać także funkcjonariusze Straży Granicznej 
lub organów celnych, którym przysługują uprawnienia, o których mowa w ust. 2 pkt 1-5 i 
7-12 oraz w art. 130a ust. 4 pkt 1. 

4b.  Dodatkowo funkcjonariusze odmawiają prawa wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej pojazdu, jeżeli: 
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1) pojazd kierowany jest przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub w stanie 
po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, jeżeli nie ma 
możliwości zabezpieczenia pojazdu w inny sposób; 

2) pojazd kierowany jest przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych 
dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem lub używania pojazdu, 
dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie 
składki tego ubezpieczenia; 

3) stan techniczny pojazdu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje 
uszkodzenie drogi przez pojazd albo narusza wymagania ochrony środowiska; 

4) kierujący pojazdem nienormatywnym nie posiada wymaganego zezwolenia albo 
wypisu z tego zezwolenia. 

5.  (uchylony). 
 

<Dział Vb 
Kary pieniężne 

Art.  140m. 
1. Kto: 

1) wbrew przepisowi art. 70g ust. 1 wprowadził do obrotu nowy pojazd bez 
wymaganego odpowiedniego świadectwa homologacji typu lub innego 
równoważnego dokumentu, o których mowa w art. 70j ust. 1, art. 70k ust. 1, art. 
70o ust. 1, art. 70zo ust. 1, art. 70zp ust. 1 albo art. 70zu ust. 1,  

2) wbrew przepisowi art. 70g ust. 5 ponownie wprowadził do obrotu pojazdy 
wycofane z obrotu, 

3) wbrew przepisowi art. 70g ust. 6 wprowadził do obrotu nowy  przedmiot 
wyposażenia lub część, 

4) wbrew przepisowi art. 70g ust. 8 ponownie wprowadził do obrotu przedmiot 
wyposażenia lub część wycofane z obrotu 

– podlega karze pieniężnej w wysokości nie większej niż 25% wartości sprzedaży 
wynikającej z wprowadzenia do obrotu tego pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub 
części. 

2. Kto wbrew obowiązkowi nie wykonuje decyzji, o których mowa w art. 70g ust. 4 lub 
ust. 10, podlega karze pieniężnej w wysokości nie większej niż 50% wartości 
sprzedaży wynikającej z wprowadzenia do obrotu tego pojazdu, przedmiotu 
wyposażenia lub części. 

Art.  140n. 
1. Kary pieniężne, w sprawach określonych w art. 140m, nakładane są w drodze 

decyzji administracyjnej. 
2. Kary pieniężne, o których mowa w art. 140m: 

1) za wprowadzenie do obrotu albo niewycofanie z obrotu pojazdów, przedmiotów 
wyposażenia lub części, o których mowa w art. 70d ust. 1 i ust. 6 pkt 2 
przeznaczonych dla konsumentów, nakłada właściwy organ Inspekcji 
Handlowej; 
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2) za wprowadzenie do obrotu albo niewycofanie z obrotu pojazdów, o których 
mowa w art. 70d ust. 1, ust. 4 i ust. 6 pkt 2, nieprzeznaczonych dla 
konsumentów, nakłada minister właściwy do spraw transportu. 

3. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 2, stanowią dochód budżetu państwa. 
4. Ustalając wysokość kary pieniężnej uwzględnia się zakres naruszenia, powtarzalność 

naruszeń oraz korzyści finansowe uzyskane z tytułu naruszenia ustawy. 
5. Kary pieniężne są wnoszone na odrębny rachunek bankowy budżetu państwa, w 

terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o nałożeniu kary pieniężnej stała się 
ostateczna. 

6. Do kar pieniężnych, o których mowa w art. 140m, w zakresie nieuregulowanym w 
ustawie, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749).> 

 
 

ZAŁĄCZNIK <1> 
KATEGORIE ZEZWOLEŃ NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO 

 
Lp.  Zezwolenie  Pojazdy nienormatywne  Drogi 
1  2  3  4 
1 
 

 kategorii I 
 

 a) o wymiarach oraz rzeczywistej masie 
całkowitej nie większych od dopuszczalnych, 
b) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości 
przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku 
pojedynczej osi napędowej do 11,5 t; 
 

 gminne, powiatowe, 
wojewódzkie wskazane 
w zezwoleniu 
 

2 
 

 kategorii II 
 

 a) o długości, wysokości oraz rzeczywistej masie 
całkowitej nie większych od dopuszczalnych, 
b) o naciskach osi nie większych od 
dopuszczalnych dla danej drogi, 
c) o szerokości nieprzekraczającej 3,5 m; 
 

 publiczne, z wyjątkiem 
ekspresowych i autostrad 
 

3 
 

 kategorii III 
 

 a) o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej 
nie większych od dopuszczalnych, 
b) o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m, 
c) o długości nieprzekraczającej: 
- 15 m dla pojedynczego pojazdu, 
- 23 m dla zespołu pojazdów, 
d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m; 
 

 publiczne 
 

4 
 

 kategorii IV 
 

 a) o rzeczywistej masie całkowitej nie większej 
od dopuszczalnej, 
b) o szerokości nieprzekraczającej 3,4 m, 
c) o długości nieprzekraczającej: 
- 15 m dla pojedynczego pojazdu, 
- 23 m dla zespołu pojazdów, 
- 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach, 
d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m, 
e) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości 
przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku 

 krajowe 
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pojedynczej osi napędowej do 11,5 t; 
 

5 
 

 kategorii V 
 

 a) o naciskach osi nie większych od 
dopuszczalnych dla danej drogi, 
b) o szerokości nieprzekraczającej 3,4 m, 
c) o długości nieprzekraczającej: 
- 15 m dla pojedynczego pojazdu, 
- 23 m dla zespołu pojazdów, 
- 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach, 
d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m, 
e) o rzeczywistej masie całkowitej 
nieprzekraczającej 60 t; 
 

 publiczne 
 

[6 
 

 kategorii VI 
 

 a) o szerokości nieprzekraczającej: 
- 3,4 m dla drogi jednojezdniowej, 
- 4 m dla drogi dwujezdniowej klasy A, S i GP, 
b) o długości nieprzekraczającej: 
- 15 m dla pojedynczego pojazdu, 
- 23 m dla zespołu pojazdów, 
- 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach, 
c) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m, 
d) o rzeczywistej masie całkowitej 
nieprzekraczającej 60 t, 
e) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości 
przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku 
pojedynczej osi napędowej do 11,5 t; 
 

 krajowe - zgodnie z 
wykazem dróg, o którym 
mowa w art. 64c ust. 7] 
 

<6 kategorii VI 
 

a) o szerokości nieprzekraczającej: 
– 3,4 m dla drogi jednojezdniowej, 
– 4 m dla drogi dwujezdniowej klasy A, S 

i GP, 
b) o długości nieprzekraczającej: 

– 15 m dla pojedynczego pojazdu, 
– 23 m dla zespołu pojazdów, 
– 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych 

osiach, 
c) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m, 
d) o rzeczywistej masie całkowitej 

nieprzekraczającej 60 t, 
e) o naciskach osi nieprzekraczających 

wielkości przewidzianych dla dróg o 
dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi 
napędowej do 11,5 t; 

krajowe - zgodnie z 
wykazem dróg, o 
którym mowa w art. 
64c ust. 8> 
 

7 
 

 kategorii VII 
 

 a) o wymiarach oraz rzeczywistej masie 
całkowitej większych od wymienionych w 
kategoriach I-VI, 
b) o naciskach osi przekraczających wielkości 
przewidziane dla dróg o dopuszczalnym nacisku 
pojedynczej osi napędowej do 11,5 t; 
 

 wyznaczona trasa 
wskazana w zezwoleniu 
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<Załącznik nr 2 
KATEGORIE POJAZDÓW 

1. Kategoria M: pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu osób mające co 
najmniej cztery koła, w tym: 

1) kategoria M1: pojazdy do przewozu osób, mające nie więcej niż osiem miejsc 
oprócz siedzenia kierowcy; 

2) kategoria M2: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu osób, mające 
więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy i mające maksymalną masę 
całkowitą nieprzekraczającą 5 t; 

3) kategoria M3: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu osób, mające 
więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy i mające maksymalna masę 
całkowitą przekraczającą 5 t. 

2. Kategoria N: pojazdy samochodowe mające co najmniej cztery koła 
i zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków, w tym: 

1) kategoria N1: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków 
i mające maksymalną  masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5 t; 

2) kategoria N2: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków 
i mające maksymalną  masę całkowitą przekraczającą 3,5 t, ale 
nieprzekraczającą 12 t; 

3) kategoria N3: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków 
i mające maksymalną  masę całkowitą przekraczającą 12 t. 

3. Kategoria O: przyczepy, w tym: 
1) kategoria O1: przyczepy o maksymalnej  masie całkowitej nieprzekraczającej 

750 kg; 
2) kategoria O2: przyczepy o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 750 

kg, ale nieprzekraczającej 3,5 t; 
3) kategoria O3: przyczepy o maksymalnej  masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, 

ale nieprzekraczającej 10 t; 
4) kategoria O4: przyczepy o maksymalnej  masie całkowitej przekraczającej 10 t. 

4. Kategoria L: pojazdy dwukołowe lub trójkołowe, niektóre pojazdy czterokołowe, 
w tym: 

1) kategoria L1e – motorowery dwukołowe;  
2) kategoria L2e – motorowery trójkołowe; 
3) kategoria L3e – motocykle dwukołowe bez bocznego wózka; 
4) kategoria L4e – motocykle dwukołowe z bocznym wózkiem; 
5) kategoria L5e – motocykle trójkołowe; 
6) kategoria L6e – czterokołowce lekkie; 
7) kategoria L7e– czterokołowce.  

Do kategorii L nie mogą być zaliczone pojazdy: 
a) których maksymalna prędkość konstrukcyjna nie przekracza 6 km/h, 
b) przeznaczone do kierowania przez osobę pieszą, 
c) ciągniki i maszyny używane do celów rolniczych lub podobnych, 
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d) rowery i wózki rowerowe. 
5. Kategoria T: ciągniki rolnicze, w tym:  

1)  kategoria T1: ciągniki kołowe o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej 
nieprzekraczającej 40 km/h, mające oś położoną najbliżej kierowcy, 
o minimalnym rozstawie kół nie mniejszym niż 1 150 mm, masę własną, w stanie 
gotowości do jazdy, przekraczającą 600 kg i prześwit nie większy niż 1 000 mm. 
W przypadku ciągników ze zmianą pozycji kierowcy (zmiana położenia 
siedzenia i koła kierownicy), osią położoną najbliżej kierowcy musi być oś 
z zamontowanymi oponami o największej średnicy; 

2) kategoria T2: ciągniki kołowe o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej 
nieprzekraczającej 40 km/h, mające minimalny rozstaw kół mniejszy niż 1 150 
mm, masę własną, w stanie gotowości do jazdy, przekraczającą 600 kg 
i prześwit nie większy niż 600 mm. W przypadku gdy wysokość środka ciężkości 
ciągnika (mierzona względem podłoża) podzielona przez minimalny rozstaw kół 
każdej osi przekracza 0,90, maksymalna prędkość konstrukcyjna jest 
ograniczona do 30 km/h; 

3) kategoria T3: ciągniki kołowe o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej 
nieprzekraczającej 40 km/h i masie własnej, w stanie gotowości do jazdy, 
nieprzekraczającej 600 kg; 

4) kategoria T4: ciągniki kołowe specjalnej konstrukcji o maksymalnej prędkości 
konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 km/h, w ramach której ze względu na 
prześwit i szerokość wyróżnia się kategorie T4 . 1 ,  T4 .2 ,  oraz T4 . 3;  

5) kategoria T5: ciągniki kołowe o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej 
przekraczającej 40 km/h. 

6. Kategoria C: Ciągniki gąsienicowe, w tym ciągniki kategorii C1, C2, C3, C4, C5 
– według kryteriów podziału jak dla kategorii T. W ramach kategorii C4 wyróżnia 
się kategorie C4 . 1 ,  C4 .2 ,  oraz C4 . 3  według podziału jak dla kategorii T4 . 1 ,  T4 .2 ,  
oraz T4 . 3 .          

 7. Kategoria R: przyczepy rolnicze, w tym:  
1) kategoria R1: przyczepy o maksymalnej  masie całkowitej nieprzekraczającej 

1,5 t;       
2) kategoria R2: przyczepy o maksymalnej  masie całkowitej przekraczającej 1,5 t, 

ale nieprzekraczającej 3,5 t; 
3) kategoria R3: przyczepy o maksymalnej  masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, 

ale nieprzekraczającej 21 t; 
4) kategoria R4: przyczepy o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 21 t. 

Każda kategoria przyczep oznaczona jest także indeksem „a” lub „b”, zależnie od 
jej konstrukcyjnej prędkości: 

– „a” dla przyczep o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej mniejszej lub równej 
40 km/h, 

– „b” dla przyczep o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej większej niż 40 
km/h.> 
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USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB 

FIZYCZNYCH (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) 

 
Art. 5a. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
1) inwestycjach - oznacza to środki trwałe w budowie w rozumieniu ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), 
zwanej dalej "ustawą o rachunkowości"; 

2) składnikach majątkowych - oznacza to aktywa w rozumieniu ustawy o 
rachunkowości pomniejszone o przejęte długi funkcjonalnie związane z prowadzoną 
działalnością gospodarczą zbywcy, o ile długi te nie zostały uwzględnione w cenie 
nabycia, o której mowa w art. 22g ust. 3; 

3) przedsiębiorstwie - oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu 
cywilnego; 

4) zorganizowanej części przedsiębiorstwa - oznacza to organizacyjnie i finansowo 
wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i 
niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych 
zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo 
samodzielnie realizujące te zadania; 

5) Ordynacji podatkowej - oznacza to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 
podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60, z późn. zm.); 

6) działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to 
działalność zarobkową: 

a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, 
b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, 
c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i 

prawnych 
- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób 
zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych 
przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9; 

7) ustawie o rehabilitacji zawodowej - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, Nr 171, poz. 1016, Nr 209, 
poz. 1243 i 1244 i Nr 291, poz. 1707); 

8) urzędzie skarbowym - oznacza to urząd skarbowy, którym kieruje odpowiednio 
właściwy dla podatnika lub płatnika naczelnik urzędu skarbowego; 

9) ustawie o publicznym obrocie papierami wartościowymi - oznacza to ustawę z dnia 
21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 111, poz. 937, Nr 132, poz. 1108, Nr 143, poz. 1199 i Nr 163, poz. 
1362);  

10) publicznym obrocie - oznacza to obrót publiczny, o którym mowa w art. 2 ustawy o 
publicznym obrocie papierami wartościowymi; 
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11) papierach wartościowych - oznacza to papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 
pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 
2010 r. Nr 211, poz. 1384 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 131, poz. 763 i Nr 234, 
poz. 1391); 

12) dyskoncie - oznacza to różnicę między kwotą uzyskaną z wykupu papieru 
wartościowego przez emitenta a ceną zakupu papieru wartościowego na rynku 
pierwotnym lub wtórnym, a w przypadku nabycia papierów wartościowych w drodze 
spadku lub darowizny dyskonto oznacza różnicę pomiędzy ceną wykupu a ceną 
zakupu tych papierów przez spadkodawcę lub darczyńcę; 

13) pochodnych instrumentach finansowych - oznacza to instrumenty finansowe, o 
których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 
instrumentami finansowymi; 

14) funduszach kapitałowych - oznacza to fundusze inwestycyjne oraz fundusze 
zagraniczne, o których mowa w przepisach o funduszach inwestycyjnych, oraz 
ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe działające na podstawie przepisów ustawy o 
działalności ubezpieczeniowej, z wyjątkiem funduszy emerytalnych, o których mowa 
w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych; 

15) ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym - oznacza to ustawę z dnia 20 
listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. 
zm.); 

16) ustawie o działalności pożytku publicznego - oznacza to ustawę z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536, z późn. zm.); 

17) ustawie o podatku od towarów i usług - oznacza to ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054); 

18) ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym - oznacza to ustawę z dnia 19 grudnia 
2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, z 
2010 r. Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 232, poz. 1378); 

19) (uchylony); 
19a) samochodzie osobowym - oznacza to pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie 

całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu 
nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem: 

a) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od 
części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, 
klasyfikowanego na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do 
podrodzaju: wielozadaniowy, van, 

b) pojazdu samochodowego mającego więcej niż jeden rząd siedzeń, które 
oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą 
przegrodą i u którego długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, 
mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego 
postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do 
tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia 
proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi 
odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią 
podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii 
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poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a 
punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu 
przeznaczonej do przewozu ładunków, 

c) pojazdu samochodowego, który ma otwartą część przeznaczoną do przewozu 
ładunków, 

d) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy i nadwozie 
przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy 
pojazdu, 

[e) pojazdu samochodowego będącego pojazdem specjalnym - jeżeli z wyciągu ze 
świadectwa homologacji lub z odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku 
uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisami prawa o 
ruchu drogowym, lub z innych dokumentów określonych w przepisach wydanych 
na podstawie art. 86a ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług, wynika, że 
jest to pojazd specjalny,] 

<e) pojazdu samochodowego będącego pojazdem specjalnym – jeżeli z 
dokumentów wydanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, 
lub z innych dokumentów określonych w przepisach wydanych na 
podstawie art. 86a ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług, wynika, że 
jest to pojazd specjalny,> 

f) pojazdu samochodowego innego niż wymieniony w lit. a-e, w którym liczba 
miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi: 
– 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg, 
– 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg, 
– 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 

kg; 
20) małym podatniku - oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży 

(wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w 
poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej 
równowartości 1.200.000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się 
według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy 
dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 
1.000 zł; 

21) certyfikacie rezydencji - oznacza to zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika 
dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej 
państwa miejsca zamieszkania podatnika; 

22) zagranicznym zakładzie - oznacza to: 
a) stałą placówkę, poprzez którą podmiot mający miejsce zamieszkania na 

terytorium jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na 
terytorium innego państwa, a w szczególności oddział, przedstawicielstwo, 
biuro, fabrykę, warsztat albo miejsce wydobywania bogactw naturalnych, 

b) plac budowy, budowę, montaż lub instalację, prowadzone na terytorium jednego 
państwa przez podmiot mający miejsce zamieszkania na terytorium innego 
państwa, 

c) osobę, która w imieniu i na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania na 
terytorium jednego państwa działa na terytorium innego państwa, jeżeli osoba ta 
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ma pełnomocnictwo do zawierania w jego imieniu umów i pełnomocnictwo to 
faktycznie wykonuje 

- chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest 
Rzeczpospolita Polska, stanowi inaczej; 

23) ustawie o emeryturach kapitałowych - oznacza to ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. 
o emeryturach kapitałowych (Dz. U. Nr 228, poz. 1507, z 2010 r. Nr 254, poz. 1700 i 
Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398); 

24) PKWiU - oznacza to Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej 
Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 
1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753); 

25) oznaczeniu "ex" - oznacza to, że zakres wymienionych wyrobów lub usług jest 
węższy niż określony w podanym grupowaniu PKWiU; 

26) spółce niebędącej osobą prawną - oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku 
dochodowego; 

27) rachunku zbiorczym - oznacza to rachunek zbiorczy w rozumieniu ustawy z dnia 29 
lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 

 
Art. 5d. 

1. W przypadku pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej 
nieprzekraczającej 3,5 tony spełnienie wymagań określonych w art. 5a pkt 19a lit. a-d, 
pozwalających na niezaliczenie danego pojazdu samochodowego do samochodów 
osobowych, stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego 
przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego 
zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, 
zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań. 

[2. Dopuszczalna ładowność pojazdów oraz liczba miejsc (siedzeń), o których mowa w art. 
5a pkt 19a lit. f, określona jest na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji lub 
odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, 
wydawanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. Pojazdy, które w wyciągu 
ze świadectwa homologacji lub w odpisie decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie 
mają określonej dopuszczalnej ładowności lub liczby miejsc, uznaje się również za 
samochody osobowe.] 

<2. Dopuszczalna ładowność pojazdów oraz liczba miejsc (siedzeń), o których mowa w 
art. 5a pkt 19a lit. f, określona jest na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z 
przepisami prawa o ruchu drogowym. Pojazdy, które w dokumentach, o których 
mowa w zdaniu pierwszym, nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub 
liczby miejsc, uznaje się również za samochody osobowe.> 
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USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB 

PRAWNYCH (Dz. U. 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.) 

 
Art. 4a. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
1) inwestycjach - oznacza to środki trwałe w budowie w rozumieniu ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 
1241 i Nr 165, poz. 1316 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278), zwanej dalej "ustawą o 
rachunkowości"; 

2) składnikach majątkowych - oznacza to aktywa w rozumieniu ustawy o 
rachunkowości, pomniejszone o przejęte długi funkcjonalnie związane z prowadzoną 
działalnością gospodarczą zbywcy, o ile długi te nie zostały uwzględnione w cenie 
nabycia, o której mowa w art. 16g ust. 3; 

3) przedsiębiorstwie - oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu 
cywilnego; 

4) zorganizowanej części przedsiębiorstwa - oznacza to organizacyjnie i finansowo 
wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i 
niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych 
zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo 
samodzielnie realizujące te zadania; 

5) programie restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw - oznacza to 
restrukturyzację na podstawie ustaw: 

a) z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do 
funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych 
uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz. U. Nr 16.2, poz. 1112, z późn. 
zm.),  

b) z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego 
potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. Nr 83, poz. 932, z późn. zm.), 

c) z dnia 14 lipca 2000 r. o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki (Dz. U. Nr 
74, poz. 856 oraz z 2003 r. Nr 175, poz. 1693), 

d) z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji 
przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. Nr 84, poz. 
948, z późn. zm.), 

e) z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali (Dz. U. Nr 
111, poz. 1196, z późn. zm.), 

f) z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684, z późn. zm.); 

6) urzędzie skarbowym - rozumie się przez to urząd skarbowy, którym kieruje 
właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego; 

7) ustawie o podatku od towarów i usług - oznacza to ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.); 
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8) ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym - oznacza to ustawę z dnia 19 grudnia 
2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 oraz z 
2010 r. Nr 106, poz. 675); 

9)  (uchylony); 
9a) samochodzie osobowym - oznacza to pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie 

całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu 
nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem: 

a) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od 
części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, 
klasyfikowanego na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do 
podrodzaju: wielozadaniowy, van, 

b) pojazdu samochodowego mającego więcej niż jeden rząd siedzeń, które 
oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą 
przegrodą i u którego długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, 
mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego 
postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do 
tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia 
proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi 
odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią 
podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii 
poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a 
punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu 
przeznaczonej do przewozu ładunków, 

c) pojazdu samochodowego, który ma otwartą część przeznaczoną do przewozu 
ładunków, 

d) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy i nadwozie 
przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy 
pojazdu, 

[e) pojazdu samochodowego będącego pojazdem specjalnym - jeżeli z wyciągu ze 
świadectwa homologacji lub z odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku 
uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisami prawa o 
ruchu drogowym, lub z innych dokumentów określonych w przepisach wydanych 
na podstawie art. 86a ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług, wynika, że 
jest to pojazd specjalny,] 

<e) pojazdu samochodowego będącego pojazdem specjalnym – jeżeli z 
dokumentów wydanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, 
lub z innych dokumentów określonych w przepisach wydanych na 
podstawie art. 86a ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług, wynika, że 
jest to pojazd specjalny,> 

f) pojazdu samochodowego innego niż wymieniony w lit. a-e, w którym liczba 
miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi: 
– 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg, 
–  2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg, 
–  3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 

kg; 
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10) małym podatniku - oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży 
(wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w 
poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej 
równowartości 1.200.000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się 
według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy 
dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 
1.000 zł; 

11) zagranicznym zakładzie - oznacza to: 
a) stałą placówkę, poprzez którą podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium 

jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium 
innego państwa, a w szczególności oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabrykę, 
warsztat albo miejsce wydobywania bogactw naturalnych, 

b) plac budowy, budowę, montaż lub instalację, prowadzone na terytorium jednego 
państwa przez podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium innego 
państwa, 

c) osobę, która w imieniu i na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na 
terytorium jednego państwa działa na terytorium innego państwa, jeżeli osoba ta 
ma pełnomocnictwo do zawierania w jego imieniu umów i pełnomocnictwo to 
faktycznie wykonuje 

- chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest 
Rzeczpospolita Polska, stanowi inaczej; 

12) certyfikacie rezydencji - oznacza to zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla 
celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej 
państwa miejsca siedziby podatnika; 

13) ubezpieczycielu - rozumie się przez to zakład ubezpieczeń albo zakład reasekuracji 
prowadzący działalność na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej i 
reasekuracyjnej; 

14) spółce niebędącej osobą prawną - oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku 
dochodowego; 

15)  rachunku zbiorczym - oznacza to rachunek zbiorczy w rozumieniu ustawy z dnia 29 
lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 
1384 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 131, poz. 763 i Nr 234, poz. 1391). 

 
Art. 4c. 

1. W przypadku pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej 
nieprzekraczającej 3,5 tony spełnienie wymagań określonych w art. 4a pkt 9a lit. a-d, 
pozwalających na niezaliczenie danego pojazdu samochodowego do samochodów 
osobowych, stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego 
przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego 
zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, 
zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań. 

[2. Dopuszczalna ładowność pojazdów oraz liczba miejsc (siedzeń), o których mowa w art. 
4a pkt 9a lit. f, określona jest na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji lub 
odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, 
wydawanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. Pojazdy, które w wyciągu 
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ze świadectwa homologacji lub w odpisie decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie 
mają określonej dopuszczalnej ładowności lub liczby miejsc, uznaje się również za 
samochody osobowe.] 

<2. Dopuszczalna ładowność pojazdów oraz liczba miejsc (siedzeń), o których mowa w 
art. 4a pkt 9a lit. f, określona jest na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z 
przepisami prawa o ruchu drogowym. Pojazdy, które w dokumentach, o których 
mowa w zdaniu pierwszym, nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub 
liczby miejsc, uznaje się również za samochody osobowe.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. O INSPEKCJI HANDLOWEJ (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, 

poz. 1219, z późn. zm.) 

Art. 3. 
1. Do zadań Inspekcji należy: 

1) kontrola legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność 
gospodarczą w rozumieniu przepisów odrębnych w zakresie produkcji, handlu i 
usług; 

1a) kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu w zakresie zgodności z zasadniczymi 
lub innymi wymaganiami określonymi w przepisach odrębnych z wyłączeniem 
produktów podlegających nadzorowi innych właściwych organów; 

1b) kontrola produktów w rozumieniu ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym 
bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275, z późn. zm.) w zakresie 
spełniania ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa; 

1c) kontrola substancji chemicznych, ich mieszanin, wyrobów i detergentów 
przeznaczonych dla konsumentów, w zakresie określonym w przepisach o 
substancjach chemicznych i ich mieszaninach; 

<1d) kontrola pojazdów, przedmiotów wyposażenia lub części przeznaczonych dla 
konsumentów w zakresie uzyskania przez producenta potwierdzenia spełnienia 
wymagań technicznych, o których mowa w art. 70c ustawy z dnia 20 czerwca 
1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. 
zm.),> 

2) kontrola produktów znajdujących się w obrocie handlowym lub przeznaczonych do 
wprowadzenia do takiego obrotu, z zastrzeżeniem ust. 2, w tym w zakresie 
oznakowania i zafałszowań, oraz kontrola usług; 

2a) kontrola przestrzegania przez sprzedawców detalicznych i sprzedawców hurtowych 
przepisów art. 41 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z 2008 r. Nr 223, poz. 
1464 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666); 

2b) kontrola przestrzegania przez sprzedawców detalicznych i sprzedawców hurtowych 
przepisów art. 8, art. 9, art. 10 ust. 1, art. 11, art. 31 ust. 3, art. 48-50, art. 53 oraz art. 
54 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 
Nr 79, poz. 666); 
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2c) kontrola przestrzegania przez przedsiębiorców, których działalność polega na 
sprzedaży odbiorników cyfrowych, przepisów art. 6 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 30 
czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (Dz. U. Nr 153, poz. 
903); 

3) podejmowanie mediacji w celu ochrony interesów i praw konsumentów; 
4) organizowanie i prowadzenie stałych polubownych sądów konsumenckich; 
5) prowadzenie poradnictwa konsumenckiego; 
6) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub przepisach odrębnych. 

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie obejmuje kontroli jakości handlowej 
artykułów rolno-spożywczych u producentów oraz kontroli jakości zdrowotnej środków 
spożywczych określonych w przepisach odrębnych. 

 

 

 

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. O UBEZPIECZENIACH OBOWIĄZKOWYCH, 

UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZU GWARANCYJNYM I POLSKIM BIURZE 

UBEZPIECZYCIELI KOMUNIKACYJNYCH (Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z późn. zm.) 

 
Art. 29. 

1. Posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy 
pojazdów mechanicznych: 

1)  najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego, z wyjątkiem pojazdów 
historycznych, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu do ruchu; 

2) przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b, 
oraz pojazdów historycznych; 

3)  przed przekroczeniem granicy, w przypadku gdy posiadacz lub kierujący pojazdem 
mechanicznym zarejestrowanym za granicą w państwie innym niż określone na 
podstawie art. 25 ust. 2 nie posiada ważnej Zielonej Karty lub ubezpieczenia 
granicznego; 

4) przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a, 
które nie zostały zarejestrowane; 

5) przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b, 
oraz pojazdów historycznych, które nie zostały dopuszczone do ruchu; 

6)  (uchylony); 
7) najpóźniej w dniu ustania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w przypadku 

określonym w art. 28 ust. 3; 
8)  najpóźniej w dniu rozwiązania się dotychczasowej umowy w przypadkach 

określonych w art. 27 ust. 6 oraz w art. 31 ust. 1 i 4; 
9)  najpóźniej w dniu rozwiązania dotychczasowej umowy w związku z jej 

wypowiedzeniem w przypadku określonym w art. 28 ust. 1; 
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10)  najpóźniej w dniu odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy w trybie 
określonym w art. 16c ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw 
konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt 
niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271, z późn. zm.). 

[2. Jeżeli umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest zawierana 
przed rejestracją pojazdu, o którym mowa w art. 2 pkt 10 lit. a, posiadacz pojazdu 
mechanicznego, na żądanie zakładu ubezpieczeń, jest obowiązany przedstawić 
zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego tego pojazdu lub wyciąg ze 
świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej z konieczności uzyskania 
homologacji na dany pojazd mechaniczny.] 

<2. Jeżeli umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest 
zawierana przed rejestracją pojazdu, o którym mowa w art. 2 pkt 10 lit. a, 
posiadacz pojazdu mechanicznego, na żądanie zakładu ubezpieczeń, jest 
obowiązany przedstawić zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego 
tego pojazdu albo świadectwo zgodności, świadectwo zgodności WE, dopuszczenia 
jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu 
albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.> 

3. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 2, pojazd mechaniczny, w terminie 30 dni od 
dnia zawarcia umowy, nie został zarejestrowany, każda ze stron może odstąpić od 
umowy, powiadamiając o tym na piśmie drugą stronę umowy. 

 

 

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (Dz. U. z 2011 

r. Nr 177, poz. 1054) 

Art. 86a. 
1. W przypadku nabycia: 

1) samochodów osobowych, 
2) innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie 

całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony 
- kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 60% kwoty podatku 
określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego 
nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której 
podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6.000 zł. 

2. Przepis ust. 1 pkt 2 nie dotyczy: 
1) pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od 

części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, 
klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: 
wielozadaniowy, van; 

2) pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone 
są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u 
których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze 
od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub 
trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 
50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu 
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poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej 
szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu 
ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią 
przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi 
podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków; 

3) pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu 
ładunków; 

4) pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie 
przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy 
pojazdu; 

[5) pojazdów specjalnych - jeżeli z wyciągu ze świadectwa homologacji lub z odpisu 
decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych 
zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, wynika, że jest to pojazd specjalny;] 

<5) pojazdów specjalnych – jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami 
prawa o ruchu drogowym wynika, że jest to pojazd specjalny;> 

6) pojazdów samochodowych innych niż wymienione w pkt 1-5, w których liczba 
miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi: 

a) 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg, 
b) 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg, 
c) 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg; 

7) pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 
10 osób łącznie z kierowcą - jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów 
prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie. 

3. Przepis ust. 1 nie dotyczy przypadków, gdy odprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie 
tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub 
innych umów o podobnym charakterze stanowi przedmiot działalności podatnika. 

[4. Dopuszczalna ładowność pojazdów oraz liczba miejsc (siedzeń), o których mowa w ust. 2 
pkt 6, określona jest na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji 
zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z 
przepisami prawa o ruchu drogowym. Pojazdy, które w wyciągu ze świadectwa 
homologacji lub w odpisie decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie mają 
określonej dopuszczalnej ładowności lub liczby miejsc, uznaje się również za samochody 
osobowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1.] 

<4. Dopuszczalna ładowność pojazdu oraz liczba miejsc (siedzeń), o których mowa w 
ust. 2 pkt 6, określona jest na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z 
przepisami prawa o ruchu drogowym. Pojazdy, które w dokumentach, o których 
mowa w zdaniu pierwszym, nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub 
liczby miejsc, uznaje się również za samochody osobowe, o których mowa w ust. 1 
pkt 1.> 

5. Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w ust. 2 pkt 1-4 
stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez 
okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę 
stację oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację o 
spełnieniu tych wymagań. 
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6. W przypadku gdy w pojeździe, dla którego wydano zaświadczenie, o którym mowa w ust. 
5, zostały wprowadzone zmiany, w wyniku których pojazd nie spełnia wymagań, o 
których mowa w ust. 2 pkt 1-4, podatnik jest obowiązany do skorygowania kwoty 
podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym dokonał jego odliczenia. 

7. Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio do importu samochodów osobowych oraz 
innych pojazdów samochodowych, z tym że w przypadku importu samochodów 
osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, o których mowa w ust. 1, kwotę 
podatku naliczonego stanowi 60% kwoty wynikającej z dokumentu celnego, z 
uwzględnieniem kwot wynikających z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz 
art. 34 - nie więcej jednak niż 6.000 zł. 

8. W przypadku usługobiorców użytkujących samochody osobowe oraz inne pojazdy 
samochodowe, o których mowa w ust. 1, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, 
leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 
60% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z 
zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania 
samochodów i pojazdów, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego 
samochodu lub pojazdu, nie może jednak przekroczyć kwoty 6.000 zł. 

9. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do nabytych lub importowanych części 
składowych zużytych do wytworzenia przez podatnika samochodów osobowych oraz 
innych pojazdów samochodowych, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem 
przepisów ust. 4-6, jeżeli te samochody i pojazdy zostały zaliczone przez tego podatnika 
do środków trwałych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. 

10. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, 
określić inne niż wymienione w: 

1) ust. 2 pkt 5 dokumenty, na podstawie których można stwierdzić, że pojazd jest 
pojazdem specjalnym, 

2) ust. 4 dokumenty, na podstawie których można określić dopuszczalną ładowność 
pojazdu oraz liczbę miejsc (siedzeń) 

- uwzględniając konieczność prawidłowej identyfikacji pojazdu na potrzeby skorzystania 
z prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz przepisy prawa Unii Europejskiej. 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 stycznia 2005 r. O RECYKLINGU POJAZDÓW WYCOFANYCH Z 

EKSPLOATACJI (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.) 

 
Art. 28. 

1.  Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest obowiązany osiągać poziom odzysku i 
recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji w wysokości 
odpowiednio 95 % i 85 % masy pojazdów przyjętych do jego stacji demontażu rocznie. 

2.  (uchylony). 
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[2a. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do niektórych pojazdów specjalnych, o których mowa w 
przepisach wydanych na podstawie art. 68 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
- Prawo o ruchu drogowym.] 

<2a. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do niektórych pojazdów specjalnych, o których 
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 70zm ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 
czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.> 

3.  Przy obliczaniu poziomów recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z 
eksploatacji do recyklingu zalicza się działania oznaczone jako R2-R9 w załączniku nr 5 
do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z 
późn. zm.) oraz wymontowywanie przedmiotów wyposażenia i części pojazdów 
przeznaczonych do ponownego użycia. 

4.  Przy obliczaniu poziomów odzysku odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z 
eksploatacji do odzysku zalicza się działania uwzględnione przy obliczaniu poziomu 
recyklingu oraz działania oznaczone jako R1 w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. o odpadach. 

5. Przy obliczaniu poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 
przedmioty wyposażenia i części pojazdów przeznaczone do ponownego użycia zalicza 
się do odzysku i recyklingu. 

5a.  Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu przy obliczaniu poziomów odzysku i 
recyklingu, o których mowa w ust. 1, może uwzględnić masę odpadów pochodzących z 
pojazdów wycofanych z eksploatacji poddanych odzyskowi lub recyklingowi do końca 
stycznia następnego roku w przypadku, gdy pochodzą z pojazdów wycofanych z 
eksploatacji przyjętych do stacji demontażu w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 
grudnia danego roku. 

6.  Ilość odpadów poddanych odzyskowi lub recyklingowi ustala się na podstawie ewidencji 
odpadów prowadzonej przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu. 

7. Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw gospodarki, kierując się potrzebą ujednolicenia metodyki obliczania poziomów 
odzysku i recyklingu oraz uwzględniając zakres niezbędnych danych, określi, w drodze 
rozporządzenia: 

1) frakcje materiałowe pochodzące ze strzępiarki, których zagospodarowanie zalicza się 
do recyklingu; 

2) frakcje materiałowe pochodzące ze strzępiarki, których zagospodarowanie zalicza się 
do innych procesów odzysku niż recykling; 

3)  (uchylony); 
4) sposób obliczania poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji. 
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USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. O OPŁACIE SKARBOWEJ (Dz. U. Nr 225, poz. 

1635, z późn. zm.) 

 
ZAŁĄCZNIK  

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ 
ZWOLNIENIA 

 
Część  Przedmiot opłaty skarbowej  Stawka  Zwolnienia 

1  2  3  4 

I.  Dokonanie czynności urzędowej     

 ust 1-37 pominięte    

 
 

[38. Decyzja w sprawie zwolnienia z 
obowiązku uzyskania świadectwa 
homologacji typu pojazdu 
 

 1.537 zł] 
 

  
 

 ust. 39-53 pominięte    

Część II pominięto 

III. 
 

 Wydanie zezwolenia (pozwolenia, 
koncesji)  

  
 

  
 

 ust. 1-12 pominięte   

 
 

[13. Zezwolenia oraz upoważnienia 
wydawane na podstawie przepisów o 
ruchu drogowym: 

  
 

  
 

 
 

 1) na wykonywanie działalności 
gospodarczej 

 433 zł 
 

  
 

  2) pozostałe  48 zł]   
 <13. Zezwolenia oraz upoważnienia 

wydane na podstawie przepisów 
o ruchu drogowym, 
z zastrzeżeniem ust. 13a: 
1) na wykonywanie działalności 

gospodarczej, 
2) pozostałe > 
 

 
 
 
 
 

433 zł 
48 zł> 

 

 <13a.  Zezwolenie na 
dopuszczenie do ruchu 
drogowego pojazdu z końcowej 
partii produkcji 

1537 zł>  

 ust. 14-46 pominięte    

Część IV pominięto 

 


