
         

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 20 grudnia 2019 r. 

Poz. 2466 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA INFRASTRUKTURY
1)

 

z dnia 18 grudnia 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów 

oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach 

Na podstawie art. 81 ust. 15 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, 

z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie 

zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych bada-

niach (Dz. U. z 2015 r. poz. 776 i 1076, z 2016 r. poz. 1075, z 2017 r. poz. 2089 oraz z 2019 r. poz. 1787) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 3 w ust. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 

„4a) skierowanego przez starostę po otrzymaniu: 

a) informacji, o której mowa w art. 54f ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 2140) – obejmuje sprawdzenie i ocenę spełnienia warunków technicznych dotyczących zespo-

łów i układów, w których stwierdzono usterki wymienione w skierowaniu, w sposób określony w pkt 0–10 

działu I załącznika nr 1 do rozporządzenia i w pkt 1 działu I załącznika nr 2 do rozporządzenia, odpowiednio 

do stwierdzonych usterek, 

b) wniosku organu kontroli ruchu drogowego o konieczności przeprowadzenia dodatkowego badania tech-

nicznego pojazdu kategorii M2, M3, N2 i N3, przyczepy kategorii O3 i O4 i ciągnika kołowego kategorii T5 

użytkowanego na drodze publicznej do wykonywania zarobkowego przewozu rzeczy – obejmuje spraw-

dzenie i ocenę spełnienia warunków technicznych, w sposób określony dla okresowego badania technicz-

nego, oraz zakres czynności określonych w pkt 1 działu I załącznika nr 2 do rozporządzenia;”; 

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w dziale I w tabeli w pkt 3.1 w kolumnie trzeciej pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Brak taksometru elektronicznego z ważnym dowodem legalizacji, jeżeli występuje.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

Minister Infrastruktury: wz. R. Weber 

                                                           
1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2244 i 2322 oraz z 2019 r. poz. 53, 60, 

730, 752, 870, 1123, 1180, 1466, 1501, 1556, 1579, 1818, 2020 i 2202. 
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