
Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 6 wrzeÊnia
2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2088, z póên. zm.3)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) rodzaje oraz wzory certyfikatów potwierdzajàcych
spe∏nienie przez pojazd odpowiednich wymogów
bezpieczeƒstwa lub warunków dopuszczenia do
ruchu, zwane dalej „certyfikatem”;

2) terminy wa˝noÊci certyfikatów;

3) dokumenty, na podstawie których certyfikaty sà
wydawane i wznawiane.

§ 2. Ustala si´ nast´pujàce rodzaje certyfikatów:

1) certyfikat potwierdzajàcy spe∏nienie przez przycze-
p´ lub naczep´ odpowiednich wymogów bezpie-
czeƒstwa, którego wzór okreÊla za∏àcznik nr 1 do
rozporzàdzenia;

2) certyfikat B potwierdzajàcy spe∏nienie przez po-
jazd odpowiednich wymogów bezpieczeƒstwa dla
pojazdu ekologicznego i bezpiecznego, którego
wzór okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia;

3) certyfikat B potwierdzajàcy spe∏nienie przez po-
jazd odpowiednich wymogów bezpieczeƒstwa dla
pojazdu EURO 3 bezpieczny, którego wzór okreÊla
za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia;

4) certyfikat B potwierdzajàcy spe∏nienie przez po-
jazd odpowiednich wymogów bezpieczeƒstwa dla
pojazdu EURO 4 bezpieczny, którego wzór okreÊla
za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia;

5) certyfikat potwierdzajàcy spe∏nienie przez pojazd
odpowiednich warunków dopuszczenia do ruchu,
którego wzór okreÊla za∏àcznik nr 5 do rozporzà-
dzenia.

§ 3. 1. Certyfikat jest wydawany, z zastrze˝eniem
§ 4, po przed∏o˝eniu nast´pujàcych dokumentów:

1) certyfikatu A dla pojazdu ekologicznego i bez-
piecznego, EURO 3 bezpiecznego lub EURO 4 bez-
piecznego, wydanego przez producenta lub im-
portera b´dàcego upowa˝nionym przedstawicie-
lem producenta pojazdu, potwierdzajàcego spe∏-
nienie przez pojazd odpowiednich wymogów
w zakresie emisji i zadymienia spalin oraz pozio-
mu ha∏asu zewn´trznego;

2) zaÊwiadczenia wydanego przez producenta lub
upowa˝nionego przedstawiciela producenta po-
jazdu albo kserokopii Êwiadectw homologacji
przedmiotów wyposa˝enia i cz´Êci pojazdu po-
twierdzajàcego wyposa˝enie pojazdu w odpo-
wiednie uk∏ady i urzàdzenia, o których mowa
w certyfikatach, albo wyciàgu ze Êwiadectwa ho-
mologacji typu pojazdu, je˝eli zawiera informacje
dotyczàce posiadania przez pojazd takiego wypo-
sa˝enia;

3) wydruku wyników pomiaru wartoÊci wspó∏czynni-
ka zadymienia spalin dla pojazdu;

4) zaÊwiadczenia o pozytywnym wyniku badania
technicznego pojazdu przeprowadzonego nie
wczeÊniej ni˝ 2 miesiàce przed dniem przed∏o˝e-
nia dokumentu;

5) kserokopii dowodu rejestracyjnego pojazdu;

6) pisemnego oÊwiadczenia w∏aÊciciela lub u˝ytkow-
nika pojazdu potwierdzajàcego wyposa˝enie po-
jazdu w zalegalizowany przyrzàd kontrolny (tacho-
graf).

2. Przepisy ust. 1 pkt 1, 3 i 6 nie majà zastosowania
do przyczep i naczep.

3. Przepisy ust. 1 pkt 3 i 4 nie majà zastosowania
do pojazdów, co do których nie up∏ynà∏ rok od daty ich
pierwszej rejestracji.

4. Przepis ust. 1 pkt 3 nie ma zastosowania w przy-
padku, gdy dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 4,
zawiera wynik pomiaru wartoÊci wspó∏czynnika zady-
mienia spalin dla pojazdu.

5. Przepisy ust. 1 pkt 4 i 5 nie majà zastosowania
w przypadku przedstawienia orygina∏u dowodu reje-

Dziennik Ustaw Nr 203 — 10244 — Poz. 1502

1502

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU1)

z dnia 2 listopada 2006 r.

w sprawie certyfikatów potwierdzajàcych spe∏nienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeƒstwa
lub warunków dopuszczenia do ruchu2)

———————
1) Minister Transportu kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Transportu (Dz. U. Nr 131, poz. 923).

2) Niniejsze rozporzàdzenie dokonuje w zakresie swojej re-
gulacji wdro˝enia dyrektywy 96/96/WE z dnia 20 grudnia
1996 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw cz∏on-
kowskich dotyczàcych badaƒ przydatnoÊci do ruchu po-
jazdów silnikowych i ich przyczep (Dz. Urz. WE L 046
z 17.02.1997; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 7, t. 2, str. 514, z póên. zm.).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 141, poz. 1184, Nr 155, poz. 1297, Nr 163, poz. 1362,
Nr 172, poz. 1440, Nr 175, poz. 1462 i Nr 180, poz. 1494
i 1497 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 171,
poz. 1225.



stracyjnego pojazdu zawierajàcego aktualne badania
techniczne.

§ 4. W przypadku pojazdów, co do których up∏ynà∏
rok od daty ich pierwszej rejestracji, zamiast doku-
mentów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, dopuszcza
si´ przed∏o˝enie zaÊwiadczenia o pozytywnym wyniku
z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu,
potwierdzajàcego wyposa˝enie pojazdu w odpowied-
nie uk∏ady i urzàdzenia, o których mowa w certyfika-
tach.

§ 5. W przypadku braku mo˝liwoÊci uzyskania do-
kumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, na ˝à-
danie organu wydajàcego certyfikat, nale˝y przed∏o-
˝yç zaÊwiadczenie z ogl´dzin i badaƒ pojazdu wykona-
nych przez jednostk´ upowa˝nionà do przeprowadza-
nia badaƒ homologacyjnych stwierdzajàce wyposa˝e-
nie pojazdu, dla którego ma byç wydany certyfikat,
w odpowiednie uk∏ady i urzàdzenia.

§ 6. Certyfikat wydawany jest na okres 12 miesi´-
cy od daty wydania certyfikatu.

§ 7. 1. W przypadku wznawiania certyfikatu nale˝y
przed∏o˝yç kopi´ dotychczasowego certyfikatu oraz
dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2—6.

2. W przypadku braku kopii dotychczasowego 
certyfikatu dopuszcza si´ mo˝liwoÊç przed∏o˝enia 
zaÊwiadczenia, wystawionego przez jednostk´ wyda-
jàcà certyfikat, potwierdzajàcego jego wydanie.

3. Przepisy § 3 ust. 2—5, § 4 i 5 stosuje si´ odpo-
wiednio.

§ 8. 1. Certyfikaty wydane na podstawie przepisów
dotychczasowych zachowujà wa˝noÊç przez okres, na
który zosta∏y wydane.

2. Certyfikaty, o których mowa w ust. 1, podlegajà
wznowieniu zgodnie z przepisami niniejszego rozpo-
rzàdzenia.

§ 9. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Infrastruk-
tury z dnia 9 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie certyfikatów
potwierdzajàcych spe∏nienie przez pojazd odpowied-
nich wymogów bezpieczeƒstwa lub warunków do-
puszczenia do ruchu (Dz. U. Nr 205, poz. 2098).

§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Minister Transportu: J. Polaczek
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Transportu
z dnia 2 listopada 2006 r. (poz. 1502)

Za∏àcznik nr 1
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Za∏àcznik nr 2
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Za∏àcznik nr 3
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Za∏àcznik nr 4



Dziennik Ustaw Nr 203 — 10250 — Poz. 1502

Za∏àcznik nr 5


