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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 30 kwietnia 2004 r.

w sprawie szczegó∏owego sposobu przekazywania i przetwarzania danych i informacji o uzyskanych
Êwiadectwach homologacji typu pojazdu

Na podstawie art. 68 ust. 20 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z póên. zm.2)) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owy sposób przekazywania i przetwarza-
nia danych i informacji, o których mowa w art. 68
ust. 4 ustawy — Prawo o ruchu drogowym, zwa-
nych dalej „danymi i informacjami”;

2) wysokoÊç op∏at za przekazywanie i przetwarzanie
danych i informacji;

3) wzory dokumentów zwiàzanych z przekazywaniem
danych i informacji.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o Êwia-
dectwie homologacji typu pojazdu, nale˝y przez to ro-
zumieç Êwiadectwo homologacji typu pojazdu wyda-

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzà-

dowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra In-
frastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19,
poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130,
poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452,
Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036
oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535 i Nr 92,
poz. 884.



ne zgodnie ze wspólnotowà procedurà homologacji
przez w∏aÊciwy organ paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej. 

§ 3. 1. Producent lub importer przekazuje ministro-
wi w∏aÊciwemu do spraw transportu kart´ zg∏oszenia
danych i informacji o uzyskanym Êwiadectwie homo-
logacji typu pojazdu, zwanà dalej „kartà zg∏oszenia”,
której wzór okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

2. Do karty zg∏oszenia producent lub importer do-
∏àcza:

1) kopi´ Êwiadectwa homologacji typu pojazdu wraz
z za∏àcznikami;

2) wykaz danych i informacji odpowiadajàcych wy-
ciàgowi ze Êwiadectwa homologacji dla wszyst-
kich mo˝liwych wariantów i wersji nale˝àcych do
danego typu pojazdu, wed∏ug wzoru okreÊlonego
w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia;

3) wykaz dodatkowych danych i informacji o pojeê-
dzie niezb´dnych do rejestracji i ewidencji pojaz-
dów, o których mowa w art. 80b ustawy — Prawo
o ruchu drogowym, wed∏ug wzoru okreÊlonego
w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, sporzà-
dzone j´zyku obcym do∏àcza si´ do karty zg∏oszenia
wraz z ich t∏umaczeniem na j´zyk polski.

4. Karta zg∏oszenia wraz z dokumentami, o których
mowa w ust. 2, mo˝e byç przekazana:

1) za poÊrednictwem poczty;

2) w siedzibie ministerstwa obs∏ugujàcego ministra
w∏aÊciwego do spraw transportu;

3) w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem weryfikowanym przy pomocy wa˝nego
kwalifikowanego certyfikatu.

§ 4. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu zbiera
karty zg∏oszenia wraz z dokumentami, o których mo-
wa w § 3 ust. 2, i przekazuje do Instytutu Transportu
Samochodowego w Warszawie.

§ 5. Instytut Transportu Samochodowego przetwa-
rza dane i informacje, o których mowa w § 4, i za-
mieszcza je w katalogu marek i typów pojazdów ho-
mologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami
o szczegó∏owych czynnoÊciach organów w sprawach
zwiàzanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu.

§ 6. Op∏ata za przetwarzanie danych i informacji
wynosi równowartoÊç Êredniego kursu 20 euro, prze-
liczanego na z∏ote wed∏ug Êredniego kursu walut ob-
cych og∏oszonego przez Narodowy Bank Polski
z ostatniego dnia poprzedzajàcego rok wydania rozpo-
rzàdzenia, za ka˝dy wariant zg∏oszony w ramach jed-
nego Êwiadectwa homologacji typu pojazdu lub jego
zmiany, o którym mowa w § 3 ust. 1, nie wi´cej jednak
ni˝ równowartoÊç Êredniego kursu 100 euro, przeli-
czonego na z∏ote wed∏ug Êredniego kursu walut ob-
cych og∏oszonego przez Narodowy Bank Polski
z ostatniego dnia poprzedzajàcego rok wydania rozpo-
rzàdzenia, za jedno Êwiadectwo homologacji typu po-
jazdu lub jego zmian´.

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem uzy-
skania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa
w Unii Europejskiej.

Minister Infrastruktury: w z. A. Pi∏at
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. (poz. 1047)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR KARTY ZG¸OSZENIA DANYCH I INFORMACJI O UZYSKANYM
ÂWIADECTWIE HOMOLOGACJI TYPU POJAZDU

(format A4)



Dziennik Ustaw Nr 101 — 7143 — Poz. 1047

Za∏àcznik nr 2

WYKAZ DANYCH I INFORMACJI ODPOWIADAJÑCYCH WYCIÑGOWI ZE ÂWIADECTWA HOMOLOGACJI
DLA WSZYSTKICH MO˚LIWYCH WARIANTÓW I WERSJI NALE˚ÑCYCH DO DANEGO TYPU POJAZDU
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Za∏àcznik nr 3

WYKAZ DODATKOWYCH DANYCH I INFORMACJI O POJEèDZIE NIEZB¢DNYCH
DO REJESTRACJI I EWIDENCJI POJAZDÓW


