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Na podstawie art. 86 ust. 2 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z póên. zm.3)) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) jednostki organizacyjne sprawujàce nadzór nad
stacjami kontroli pojazdów oraz wydajàce upo-
wa˝nienia do przeprowadzania badaƒ technicz-
nych pojazdów;

2) wzory dokumentów zwiàzanych z uzyskaniem
upowa˝nieƒ do wykonywania badaƒ oraz wzór
upowa˝nienia do ich przeprowadzania;

3) wymagania w stosunku do stacji kontroli pojaz-
dów upowa˝nionych do przeprowadzania badaƒ
technicznych pojazdów;

4) wzory dokumentów stosowanych przy badaniach
technicznych pojazdów;

5) warunki i terminy przeprowadzania badaƒ tech-
nicznych pojazdów specjalnych Si∏ Zbrojnych Rze-
czypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów
u˝ytkowanych w sposób szczególny;

6) warunki przeprowadzania badaƒ technicznych
niektórych pojazdów w stacjach kontroli pojaz-
dów;

7) jednostki organizacyjne prowadzàce szkolenie
diagnostów;

8) warunki  wspó∏dzia∏ania  jednostek  organizacyj-
nych  sprawujàcych  nadzór nad  stacjami kontro-
li pojazdów ze starostami.

2. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ do badaƒ
technicznych pojazdów Si∏ Zbrojnych Rzeczypospoli-
tej Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, Agencji Wywiadu, Stra˝y Granicznej
i Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, S∏u˝by Kontrwywiadu
Wojskowego, S∏u˝by Wywiadu Wojskowego i Central-
nego Biura Antykorupcyjnego, zwanych dalej „pojaz-
dami”.

§ 2. Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów spra-
wujà:

1) Szefostwo S∏u˝by Czo∏gowo-Samochodowej
Inspektoratu Wsparcia Si∏ Zbrojnych — w odnie-
sieniu do stacji kontroli pojazdów zlokalizowanych
w obiektach Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej,

2) Komenda G∏ówna Policji — w odniesieniu do sta-
cji kontroli pojazdów zlokalizowanych w obiektach
Policji,

3) jednostka organizacyjna Agencji Wywiadu w∏aÊci-
wa w sprawach logistyki — w odniesieniu do sta-
cji kontroli pojazdów zlokalizowanych w obiektach
Agencji Wywiadu,

4) jednostka organizacyjna Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego w∏aÊciwa w sprawach logistyki —
w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów zlokali-
zowanych w obiektach Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego,

5) Biuro Techniki i Zaopatrzenia Komendy G∏ównej
Stra˝y Granicznej — w odniesieniu do stacji kon-
troli pojazdów zlokalizowanych w obiektach Stra-
˝y Granicznej,

6) Komenda G∏ówna Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej —
w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów zlokali-
zowanych w obiektach Paƒstwowej Stra˝y Po˝ar-
nej,

7) Biuro Logistyki S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowe-
go — w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów
zlokalizowanych w obiektach S∏u˝by Kontrwywia-
du Wojskowego,

8) Biuro Administracyjno-Logistyczne S∏u˝by Wy-
wiadu Wojskowego — w odniesieniu do stacji
kontroli pojazdów zlokalizowanych w obiektach
S∏u˝by Wywiadu Wojskowego,
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ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 23 lutego 2009 r.

w sprawie badaƒ technicznych pojazdów Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji
i innych pojazdów u˝ytkowanych w sposób szczególny2)

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne,
na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Ra-
dy Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szcze-
gó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Niniejsze rozporzàdzenie zosta∏o notyfikowane Komisji
Europejskiej w dniu 20 paêdziernika 2008 r., pod nume-
rem 2008/0442/PL, zgodnie z § 4 rozporzàdzenia Rady
Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i ak-
tów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r.
Nr 65, poz. 597), które wdra˝a dyrektyw´ 98/34/WE z dnia
22 czerwca 1998 r. ustanawiajàcà procedur´ udzielania in-
formacji w zakresie norm i przepisów technicznych
(Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z póên. zm.; Dz. Urz.
UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337,
z póên. zm.).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175,
poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497,
z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190,
poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r.
Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123,
poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214,
Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320,
Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234,
poz. 1573 i 1574 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 18, poz. 97.
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9) Departament Logistyki Centralnego Biura Anty-
korupcyjnego — w odniesieniu do stacji kontroli
pojazdów zlokalizowanych w obiektach Centralne-
go Biura Antykorupcyjnego

— zwane dalej „jednostkami nadzorujàcymi”.

§ 3. 1. Na wniosek kierownika komórki lub jednost-
ki organizacyjnej, której stacja kontroli pojazdów pod-
lega, kierownicy jednostek nadzorujàcych, o których
mowa w § 2, wydajà upowa˝nienia do przeprowadza-
nia badaƒ technicznych pojazdów, je˝eli stacja ta:

1) spe∏nia wymagania techniczno-organizacyjne
okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia;

2) zatrudnia co najmniej jednego uprawnionego dia-
gnost´;

3) jest zlokalizowana w obiektach Si∏ Zbrojnych Rze-
czypospolitej Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Stra˝y
Granicznej, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, S∏u˝by
Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝by Wywiadu
Wojskowego lub Centralnego Biura Antykorupcyj-
nego.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, okreÊla
za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

3. Wzór upowa˝nienia, o którym mowa w ust. 1,
okreÊla za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.

4. Upowa˝nienie, o którym mowa w ust.  1, zacho-
wuje wa˝noÊç do czasu zmiany stanu faktycznego, dla
którego zosta∏o wydane, nie d∏u˝ej ni˝ przez 5 lat od
daty jego wydania.

§ 4. 1. Szkolenie  diagnostów prowadzà jednostki
organizacyjne, którym bezpoÊrednio podlegajà stacje
kontroli pojazdów.

2. Jednostki, o których mowa w ust. 1, mogà
w pe∏nym lub ograniczonym zakresie zlecaç czynnoÊ-
ci, o których mowa w ust. 1, zewn´trznym podmiotom
prowadzàcym szkolenie diagnostów, na zasadach
okreÊlonych w odr´bnych przepisach wydanych przez
ministra w∏aÊciwego do spraw transportu, dotyczà-
cych szczegó∏owych wymagaƒ w stosunku do dia-
gnostów.

3. Jednostki, o których mowa w ust. 1, mogà za-
wieraç mi´dzy sobà porozumienia majàce na celu po-
wierzenie innym jednostkom, w pe∏nym lub ograni-
czonym zakresie, czynnoÊci, o których mowa w ust. 1,
z zastrze˝eniem ust. 2.

§ 5. 1. Stacja kontroli pojazdów prowadzi nast´pu-
jàcà dokumentacj´:

1) rejestr badaƒ technicznych pojazdów, w którym
zamieszcza si´ dane i informacje o wykonanych
badaniach technicznych;

2) rejestr umieszczonych w pojazdach cech identyfi-
kacyjnych oraz wykonanych i umieszczonych
w pojazdach tabliczek znamionowych zast´p-
czych, je˝eli stacja kontroli pojazdów zosta∏a upo-
wa˝niona do ich wykonywania i umieszczania;

3) karty okresowej kontroli eksploatacyjnej urzàdzeƒ
lub przyrzàdów kontrolno-pomiarowych stano-
wiàcych wyposa˝enie stanowisk kontrolnych.

2. Wzór rejestru badaƒ technicznych pojazdów
i innych czynnoÊci okreÊla za∏àcznik nr 7 do rozporzà-
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia
2003 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania
badaƒ technicznych pojazdów oraz wzorów doku-
mentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U.
Nr 227, poz. 2250, z 2004 r. Nr 249, poz. 2499, z 2005 r.
Nr 155, poz. 1303 oraz z 2009 r. Nr 39, poz. 316).

3. Wzór rejestru umieszczonych w pojazdach cech
identyfikacyjnych oraz wykonanych i umieszczonych
w pojazdach tabliczek znamionowych zast´pczych
okreÊla za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia.

4. Wzór karty okresowej kontroli eksploatacyjnej
urzàdzenia lub przyrzàdu kontrolno-pomiarowego
stanowiàcego wyposa˝enie stanowiska kontrolnego
okreÊla za∏àcznik nr 5 do rozporzàdzenia.

5. Stacja kontroli pojazdów wydaje zaÊwiadczenie
o:

1) przeprowadzeniu badania technicznego pojazdu;

2) przeprowadzeniu dodatkowego badania technicz-
nego pojazdu przeznaczonego do przewozu nie-
których towarów niebezpiecznych, je˝eli stacja
kontroli pojazdów zosta∏a upowa˝niona do bada-
nia takiego pojazdu;

3) umieszczeniu w pojeêdzie cech identyfikacyjnych
lub o wykonaniu i umieszczeniu w pojeêdzie ta-
bliczki znamionowej zast´pczej.

6. Wzór zaÊwiadczenia o przeprowadzonym bada-
niu technicznym pojazdu okreÊla za∏àcznik nr 8 do roz-
porzàdzenia, o którym mowa w ust. 2. Przepisy § 12
rozporzàdzenia, o którym mowa w ust. 2, stosuje si´
odpowiednio.

7. Wzór oraz sposób wype∏nienia zaÊwiadczenia
o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicz-
nym pojazdu przeznaczonego do przewozu niektórych
towarów niebezpiecznych okreÊla za∏àcznik nr 12 do
rozporzàdzenia, o którym mowa w ust. 2.

8. Wzór zaÊwiadczenia o umieszczeniu w pojeê-
dzie cech identyfikacyjnych lub o wykonaniu i umiesz-
czeniu w pojeêdzie tabliczki znamionowej zast´pczej
okreÊla za∏àcznik nr 6 do rozporzàdzenia.

9. Organ w∏aÊciwy do rejestracji pojazdu, nadajàc
cech´ identyfikacyjnà, stosuje odpowiednio wzory
cech identyfikacyjnych, okreÊlone w za∏àczniku nr 9
do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lip-
ca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów
(Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322).

10. Wzory pieczàtki identyfikacyjnej diagnosty
oraz pieczàtki specjalnej uprawnionego diagnosty
upowa˝nionego do nadawania i wybijania numerów
okreÊla za∏àcznik nr 7 do rozporzàdzenia.
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§ 6. 1. Badania techniczne pojazdów specjalnych
Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i Policji prze-
prowadza si´ corocznie. Przepis art. 81 ust. 2 ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
stosuje si´ odpowiednio.

2. Badania techniczne pojazdów u˝ytkowanych
w sposób szczególny przeprowadza si´ w terminach
okreÊlonych w art. 81 ust. 2—8 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym.

3. Badanie techniczne pojazdów, o których mowa
w ust. 1 i 2, wy∏àczonych z u˝ytkowania na okres nie
krótszy ni˝ 1 rok i poddanych zabiegom konserwacyj-
nym przeprowadza si´ bezpoÊrednio przed ponow-
nym odnowieniem cyklu przechowywania.

4. Badania techniczne pojazdów specjalnych Si∏
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych
pojazdów u˝ytkowanych w sposób szczególny, z za-
montowanym urzàdzeniem technicznym podlegajà-
cym dozorowi technicznemu, przeprowadza si´ na
warunkach okreÊlonych w art. 81 ust. 9 i 9a ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogo-
wym.

§ 7. Dopuszcza si´ mo˝liwoÊç przeprowadzenia
badania technicznego niektórych pojazdów w sta-
cjach kontroli pojazdów prowadzàcych dzia∏alnoÊç,
o której mowa w art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerw-
ca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym, nieposiadajà-
cych upowa˝nienia wydanego na podstawie § 3
ust. 1, je˝eli:

1) w obiektach jednostki organizacyjnej Si∏ Zbroj-
nych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji
Wywiadu, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trzne-
go, Stra˝y Granicznej, Paƒstwowej Stra˝y Po˝ar-
nej, S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝by
Wywiadu Wojskowego lub Centralnego Biura
Antykorupcyjnego nie ma stacji kontroli pojazdów
upowa˝nionej do wykonywania badaƒ technicz-
nych danego rodzaju pojazdów albo

2) wykonanie badania jest uzasadnione wzgl´dami
s∏u˝bowymi, organizacyjnymi lub ekonomiczny-
mi.

§ 8. 1. Wspó∏dzia∏anie kierownika jednostki nadzo-
rujàcej i starosty dotyczy przeprowadzania badaƒ
technicznych pojazdów w stacjach kontroli pojazdów,
o których mowa w § 3 ust. 1, posiadajàcych zezwole-
nie starosty wydane przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. — Przepisy wprowadza-
jàce ustaw´ o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej
(Dz. U. Nr 173, poz. 1808, z 2006 r. Nr 225, poz. 1636,
z 2008 r. Nr 141, poz. 888 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97).

2. W razie stwierdzenia, ˝e stacja kontroli pojaz-
dów, o której mowa w ust. 1, przesta∏a spe∏niaç wy-
magane warunki lub ˝e badania techniczne sà prze-
prowadzane niezgodnie z przepisami, starosta mo˝e
powiadomiç kierownika jednostki nadzorujàcej
o stwierdzonych nieprawid∏owoÊciach oraz wydanych
decyzjach w tym zakresie.

3. Na wniosek starosty kierownik jednostki nadzo-
rujàcej mo˝e wyznaczyç przedstawiciela tej jednostki
do przeprowadzenia wspólnie ze starostà kontroli sta-
cji kontroli pojazdów.

§ 9. Wymóg certyfikacji zgodnoÊci urzàdzeƒ i przy-
rzàdów kontrolno-pomiarowych stanowiàcych wypo-
sa˝enie stanowiska kontrolnego, dopuszczonych do
u˝ytkowania w stacjach kontroli pojazdów, nie doty-
czy obj´tych tym obowiàzkiem urzàdzeƒ i przyrzàdów
kontrolno-pomiarowych, które zosta∏y zakupione
przed dniem 18 paêdziernika 2000 r.

§ 10. Wydane przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniej-
szego rozporzàdzenia upowa˝nienia do przeprowa-
dzania badaƒ technicznych pojazdów zachowujà wa˝-
noÊç przez okres, na jaki zosta∏y wydane.

§ 11. Do stacji kontroli pojazdów, które w dniu
7 lipca 2007 r. posiada∏y wa˝ne upowa˝nienie do prze-
prowadzania badaƒ technicznych, wydane na podsta-
wie dotychczasowych przepisów, nie stosuje si´ prze-
pisu § 3 ust. 3 pkt 4 za∏àcznika nr 1 do rozporzàdzenia.

§ 12. 1. Stacje kontroli pojazdów niespe∏niajàce
wymagaƒ, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i 3,
w § 3 ust. 1 pkt 2 i 3, w § 4 ust. 1 pkt 14, w § 6 pkt 5
lit. a za∏àcznika nr 1 do rozporzàdzenia, które w dniu
7 lipca 2007 r. posiada∏y wa˝ne upowa˝nienie do prze-
prowadzania badaƒ technicznych pojazdów wydane
na podstawie dotychczasowych przepisów, uznaje si´
do dnia 31 grudnia 2010 r. za spe∏niajàce te wymaga-
nia, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Zwolnienie z obowiàzku spe∏niania wymogu
okreÊlonego w § 4 ust. 1 pkt 14 za∏àcznika nr 1 do roz-
porzàdzenia nie dotyczy okr´gowych stacji kontroli
pojazdów.

§ 13. Upowa˝nienie wydane przez jednostk´ nad-
zorujàcà uprawnia stacj´ kontroli pojazdów do prze-
prowadzania badaƒ technicznych pojazdów, o których
mowa w § 1 ust. 2.

§ 14. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.4)

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
G. Schetyna

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

———————
4) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji oraz
Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2005 r.
w sprawie badaƒ technicznych pojazdów Si∏ Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów u˝yt-
kowanych w sposób szczególny (Dz. U. Nr 25, poz. 211),
które utraci∏o moc z dniem 2 paêdziernika 2007 r. na pod-
stawie art. 75 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. — Przepisy
wprowadzajàce ustaw´ o S∏u˝bie Kontrwywiadu Wojsko-
wego oraz S∏u˝bie Wywiadu Wojskowego oraz ustaw´
o s∏u˝bie funkcjonariuszy S∏u˝by Kontrwywiadu Wojsko-
wego oraz S∏u˝by Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104,
poz. 711 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 7, poz. 49 oraz
z 2008 r. Nr 122, poz. 797 i Nr 218, poz. 1389).
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I.  Stanowisko kontrolne

§ 1. 1. Stanowisko kontrolne powinno znajdowaç
si´ w wydzielonej cz´Êci pomieszczenia o wymiarach
i bramach dostosowanych do wielkoÊci pojazdów (ze-
spo∏ów pojazdów) przewidzianych do badania.

2. Stanowisko kontrolne sk∏ada si´ z:

1) p∏askiej i poziomej powierzchni mieszczàcej bada-
ny pojazd (zespó∏ pojazdów), zwanej dalej „∏awà
pomiarowà”, i powierzchni pomocniczej miesz-
czàcej urzàdzenia i przyrzàdy pomiarowo-kontrol-
ne;

2) kana∏u przeglàdowego i urzàdzenia do podnosze-
nia osi pojazdu; kana∏ przeglàdowy mo˝e byç za-
stàpiony urzàdzeniem do podnoszenia ca∏ego po-
jazdu;

3) urzàdzeƒ i przyrzàdów kontrolno-pomiarowych;

4) wyposa˝enia technologicznego;

5) stanowiska zewn´trznego do pomiarów akustycz-
nych, zwanego dalej „stanowiskiem zewn´trz-
nym”.

I I .  ¸awa pomiarowa

§ 2. 1. Wymiary ∏awy pomiarowej powinny odpo-
wiadaç nast´pujàcym warunkom:

1) d∏ugoÊç powinna zapewniaç mo˝liwoÊç ustawie-
nia na niej wszystkimi ko∏ami ka˝dego badanego
pojazdu oraz umieszczenia przed jego przednimi
Êwiat∏ami przyrzàdu do pomiaru ustawienia
i Êwiat∏oÊci Êwiate∏ oÊwietleniowych; w przypadku
gdy przewiduje si´ przetaczanie pojazdu podczas
pomiaru zbie˝noÊci kó∏, d∏ugoÊç ∏awy nale˝y po-
wi´kszyç o d∏ugoÊç drogi przetoczenia pojazdu;

2) rozstaw kraw´dzi zewn´trznych nie powinien byç
mniejszy ni˝:

a) 2,4 m — w odniesieniu do stacji przeprowadza-
jàcej badania techniczne pojazdów o dopusz-
czalnej masie ca∏kowitej nieprzekraczajàcej
3,5 t,

b) 2,8 m — w odniesieniu do stacji przeprowadza-
jàcej badania techniczne pojazdów o dopusz-
czalnej masie ca∏kowitej powy˝ej 3,5 t

— przy czym rozstaw kraw´dzi wewn´trznych po-
winien odpowiadaç szerokoÊci kana∏u przeglàdo-
wego.

2. Nawierzchnia ∏awy pomiarowej powinna spe∏-
niaç nast´pujàce wymagania:

1) dopuszczalne odchylenie od poziomu nie powin-
no przekraczaç:

a) 3 mm/m — w odniesieniu do stacji przeprowa-
dzajàcej badania techniczne pojazdów o do-
puszczalnej masie ca∏kowitej nieprzekraczajàcej
3,5 t,

b) 4 mm/m — w odniesieniu do stacji przeprowa-
dzajàcej badania techniczne pojazdów o do-
puszczalnej masie ca∏kowitej powy˝ej 3,5 t;

2) na szerokoÊci czynnej rolek urzàdzenia do kontro-
li dzia∏ania hamulców powinna byç odporna na
Êcieranie.

3. Cz´Êç sk∏adowà ∏awy pomiarowej mo˝e stano-
wiç urzàdzenie do podnoszenia ca∏ego pojazdu, o ile
odpowiada warunkom, o których mowa w ust. 2.

I I I . Kana∏ przeglàdowy

§ 3. 1. Wymiary kana∏u przeglàdowego powinny
odpowiadaç nast´pujàcym warunkom:

1) d∏ugoÊç powinna byç wi´ksza ni˝ d∏ugoÊç pojazdu
(zespo∏u pojazdów) co najmniej o d∏ugoÊç scho-
dów, o ile znajduje si´ na koƒcu lub poczàtku ka-
na∏u, a ponadto zapewniaç:

a) wygodne wykonanie wymaganych ogl´dzin
i czynnoÊci kontrolnych,

b) natychmiastowe opuszczenie kana∏u przez znaj-
dujàcego si´ w nim pracownika — w razie nie-
bezpieczeƒstwa;

2) szerokoÊç na poziomie ∏awy pomiarowej powinna
mieÊciç si´ w granicach:

a) 0,6—0,9 m — w odniesieniu do stacji przepro-
wadzajàcej badania techniczne pojazdów o do-
puszczalnej masie ca∏kowitej nieprzekraczajàcej
3,5 t,

b) 0,7—1,0 m — w odniesieniu do stacji przepro-
wadzajàcej badania techniczne pojazdów o do-
puszczalnej masie ca∏kowitej powy˝ej 3,5 t;

3) g∏´bokoÊç powinna wynosiç od 1,3 m do 1,8 m;
wewnàtrz kana∏u przeglàdowego powinny znajdo-
waç si´ przesuwne platformy lub sta∏e boczne
stopnie umo˝liwiajàce diagnoÊcie zaj´cie pozycji
podwy˝szonej.

2. Kana∏ przeglàdowy powinien mieç zapewnione
odwodnienie oraz wentylacj´.

3. Kana∏ przeglàdowy powinien byç wyposa˝ony
w:

1) oÊwietlenie:

a) Êwiat∏o mo˝liwie rozproszone, oÊwietlajàce
miejsce pracy,

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia
23 lutego 2009 r. (poz. 319)

Za∏àcznik nr 1

WYMAGANIA TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE DLA STACJI KONTROLI POJAZDÓW
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b) Êwiat∏o skupione o bezpiecznym napi´ciu zasi-
lania, kierowane w razie potrzeby na elementy
pojazdu;

2) pó∏ki wewn´trzne na narz´dzia i klucze;

3) urzàdzenie do podnoszenia osi pojazdu o udêwigu
co najmniej:

a) 20 kN — w odniesieniu do stacji przeprowadza-
jàcej badania techniczne pojazdów o dopusz-
czalnej masie ca∏kowitej nieprzekraczajàcej
3,5 t,

b) 100 kN — w odniesieniu do stacji przeprowa-
dzajàcej badania techniczne pojazdów o do-
puszczalnej masie ca∏kowitej powy˝ej 3,5 t;

4) pod∏og´ lub obrze˝e umo˝liwiajàce przecià˝enie
urzàdzenia do podnoszenia osi pojazdu o 25 %
nominalnego udêwigu, przy czym powinno byç
mo˝liwe ustawienie urzàdzenia do podnoszenia
osi pojazdu równie˝ mi´dzy obrotnicami do kon-
troli geometrii ustawienia kó∏.

IV.  Urzàdzenia i przyrzàdy kontrolno-pomia-
rowe

§ 4. 1. Stanowisko kontrolne powinno byç wypo-
sa˝one w co najmniej nast´pujàce urzàdzenia i przy-
rzàdy:

1) urzàdzenie rolkowe lub urzàdzenie p∏ytowe (najaz-
dowe) do pomiaru si∏ hamujàcych lub w inne
urzàdzenie s∏u˝àce do sprawdzania skutecznoÊci
dzia∏ania hamulców;

2) opóênieniomierz — w przypadku gdy nie jest mo˝-
liwe przeprowadzenie badania si∏ hamujàcych lub
sprawdzenie skutecznoÊci dzia∏ania hamulców za
pomocà urzàdzeƒ, o których mowa w pkt 1;

3) przyrzàd do pomiaru zbie˝noÊci kó∏ jezdnych lub
urzàdzenie do kontroli prawid∏owoÊci ustawienia
kó∏ jezdnych;

4) przyrzàd do pomiaru i regulacji ciÊnienia powie-
trza w ogumieniu;

5) przyrzàd do pomiaru ustawienia i Êwiat∏oÊci Êwia-
te∏;

6) miernik poziomu dêwi´ku;

7) dymomierz;

8) przyrzàd do kontroli z∏àcza elektrycznego pojazd
— przyczepa;

9) przyrzàd do wymuszania kontrolowanego nacisku
na mechanizm sterowania hamulcem najazdo-
wym przyczepy, dotyczy to stacji, których zakres
badaƒ obejmuje przyczepy;

10) urzàdzenie do wymuszania szarpni´ç ko∏ami jezd-
nymi pojazdu;

11) wielosk∏adnikowy analizator spalin silników o za-
p∏onie iskrowym;

12) zestaw narz´dzi monterskich;

13) podstawowy zestaw przyrzàdów mierniczych
ogólnego przeznaczenia;

14) czytnik informacji diagnostycznych do uk∏adu
OBDII/EOBD.

2. Stanowisko kontrolne w okr´gowej stacji kon-
troli pojazdów powinno byç wyposa˝one w urzàdze-
nia i przyrzàdy, o których mowa w ust. 1, a ponadto
w co najmniej:

1) przyrzàd do kontroli geometrii ustawienia kó∏ i osi
pojazdu,

2) urzàdzenie do kontroli skutecznoÊci t∏umienia
drgaƒ zawieszenia pojazdu o dopuszczalnej masie
ca∏kowitej do 3,5 t,

3) urzàdzenie lub przyrzàd do kontroli instalacji zasi-
lania gazem pojazdu samochodowego,

4) komplet kluczy dynamometrycznych w zakresie
od 20 do 400 Nm

— je˝eli zakres badaƒ technicznych prowadzonych
przez danà stacj´ wymaga stosowania tych przyrzà-
dów lub urzàdzeƒ.

3. Dopuszcza si´ wyposa˝enie stanowiska kontrol-
nego w okr´gowej stacji kontroli pojazdów w legalizo-
wanà wag´ samochodowà.

4. Urzàdzenia i przyrzàdy mogà stanowiç cz´Êç
wspólnà wyposa˝enia kilku stanowisk kontrolnych,
o ile istnieje mo˝liwoÊç wykonania badania technicz-
nego zgodnie z wymaganiami w tym zakresie.

§ 5. Warunki dopuszczenia urzàdzeƒ i przyrzàdów
kontrolno-pomiarowych stanowiàcych wyposa˝enie
stanowiska kontrolnego do u˝ytkowania w stacjach
kontroli pojazdów okreÊlajà przepisy wydane na pod-
stawie art. 84a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. — Prawo o ruchu drogowym.

V. Wyposa˝enie technologiczne

§ 6. Wyposa˝enie technologiczne stanowiska kon-
trolnego powinno obejmowaç co najmniej:

1) ogólne oÊwietlenie elektryczne oraz punkty odbio-
ru energii elektrycznej o napi´ciu zapewniajàcym
prawid∏owe dzia∏anie urzàdzeƒ i przyrzàdów sta-
nowiska kontrolnego i napi´ciu bezpiecznym
z mo˝liwoÊcià poboru mocy wystarczajàcej do za-
silania eksploatowanych urzàdzeƒ i przyrzàdów
kontrolno-pomiarowych;

2) instalacj´ spr´˝onego powietrza o ciÊnieniu robo-
czym co najmniej 0,6 MPa; 

3) doprowadzenie wody ciep∏ej lub nagrzewanej
miejscowo do umywalki do mycia ràk;

4) odp∏yw ogólny Êcieków przez ∏apacz b∏ota, olejów
i paliw lub odp∏yw Êcieków z kana∏ów przez ∏apacz
b∏ota, olejów i paliw do kanalizacji ogólnej lub
system odwadniania kube∏kowego;
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5) wentylacj´:

a) naturalnà oraz mechanicznà nawiewno-wywiew-
nà zapewniajàcà awaryjnà wymian´ powietrza
w ciàgu godziny, przy czym stanowisko kontrolne
powinno byç wyposa˝one w alarmowy czujnik
nadmiernego poziomu tlenku w´gla, który mo˝e
automatycznie uruchomiç wentylacj´,

b) indywidualne wyciàgi spalin z koƒcówkami na
rury wydechowe, o wydajnoÊci dostosowanej
do rodzajów badanych pojazdów;

6) ogrzewanie pomieszczenia;

7) alarmowy czujnik nadmiernego poziomu gazu
p∏ynnego i ziemnego w stacji kontroli pojazdów
przeprowadzajàcej badania pojazdów przystoso-
wanych do zasilania gazem.

VI.  Stanowisko zewn´trzne

§ 7. 1. Stanowisko zewn´trzne powinno znajdo-
waç si´ na zewnàtrz pomieszczenia stacji kontroli po-
jazdów.

2. Wymiary stanowiska zewn´trznego nie powin-
ny byç mniejsze ni˝:

1) 7,0 x 8,0 m — w odniesieniu do stacji przeprowa-
dzajàcej badania techniczne motocykla i motoro-
weru;

2) 8,5 x 10,5 m — w odniesieniu do stacji przeprowa-
dzajàcej badania techniczne pojazdów o dopusz-
czalnej masie ca∏kowitej nieprzekraczajàcej 3,5 t;

3) 8,5 x 12,5 m — w odniesieniu do stacji przeprowa-
dzajàcej badania techniczne pojazdów o dopusz-
czalnej masie ca∏kowitej powy˝ej 3,5 t.

3. Nawierzchnia stanowiska zewn´trznego powin-
na byç utwardzona (np. beton, asfalt).
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR

........................................................................ ................................., dnia ..........
(pieczàtka jednostki lub komórki organizacyjnej)

WNIOSEK
o wydanie upowa˝nienia do przeprowadzania badaƒ technicznych pojazdów

Na podstawie § ......... rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji oraz Ministra Obrony Na-
rodowej z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie badaƒ technicznych pojazdów Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej, Policji i innych pojazdów u˝ytkowanych w sposób szczególny (Dz. U. Nr 39, poz. 319)

.........................................................................................................................................................................................
(nazwa jednostki lub komórki organizacyjnej)

zwraca si´ o wydanie upowa˝nienia do przeprowadzania badaƒ technicznych pojazdów, jako
1)* okr´gowa stacja kontroli pojazdów,
2)* podstawowa stacja kontroli pojazdów rodzaju A, B, C, CC, D, T, E**,
3)* podstawowa stacja kontroli pojazdów rodzaju A, B, C, CC, D, T, E** w zakresie rozszerzonym o badanie ro-
dzaju b, c, d, e**

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108,
poz. 908, z póên. zm.)
*z równoczesnym upowa˝nieniem do umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych oraz wykonywania
i umieszczania tabliczek znamionowych zast´pczych — h.

1. Jednostka spe∏nia wymagania okreÊlone w rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji
oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie badaƒ technicznych pojazdów Si∏ Zbroj-
nych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów u˝ytkowanych w sposób szczególny, w tym dyspo-
nuje stanowiskami kontrolnymi do przeprowadzania badaƒ technicznych pojazdów rodzaju (nale˝y podaç
maksymalne wymiary zewn´trzne pojazdu — d∏ugoÊç, wysokoÊç, szerokoÊç — w rozumieniu pkt 2 za∏àczni-
ka nr 2 do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 paêdziernika 2005 r. w sprawie homologacji typu
pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. Nr 238, poz. 2010, z póên. zm.) przewidzianego do badania na
danym stanowisku oraz liczb´ stanowisk):

A —   d∏.: ...................., szer.: ...................., wys.: ...................., liczba stanowisk: ....................,

B —   d∏.: ...................., szer.: ...................., wys.: ...................., liczba stanowisk: ....................,

C —   d∏.: ...................., szer.: ...................., wys.: ...................., liczba stanowisk: ....................,

CC — d∏.: ..................., szer.: ...................., wys.: ...................., liczba stanowisk: ....................,
..................., ...................., ...................., ....................,

D —   d∏.: ...................., szer.: ...................., wys.: ...................., liczba stanowisk: ....................,

T —   d∏.: ...................., szer.: ...................., wys.: ...................., liczba stanowisk: ....................,

E —   d∏.: ...................., szer.: ...................., wys.: ...................., liczba stanowisk: ....................,
...................., ...................., ....................., ....................,

wyposa˝onymi w***:

1) p∏askà i poziomà powierzchni´ stanowiska kontrolnego (liczba i wymiary)

.....................................................................

.....................................................................;

2) kana∏ przeglàdowy i urzàdzenie do podnoszenia osi pojazdu lub urzàdzenie do podnoszenia ca∏ego pojazdu
(liczba i d∏ugoÊç kana∏ów, liczba i rodzaj dêwigników, marka, typ, numer fabryczny, rok produkcji)

.....................................................................

.....................................................................;
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3) urzàdzenie do spr´˝ania powietrza (wytwarzane ciÊnienie i liczba punktów do pompowania kó∏)
.....................................................................;

4) indywidualne wyciàgi spalin (liczba, wydajnoÊç oraz sposób ogólnej wentylacji stanowisk)
.....................................................................;

5) urzàdzenia i przyrzàdy kontrolno-pomiarowe: 

a) urzàdzenia do badania skutecznoÊci i równomiernoÊci dzia∏ania hamulców
.................................................................,

b) opóênieniomierz
................................................................,

c) przyrzàd do pomiaru zbie˝noÊci kó∏ jezdnych (urzàdzenie do kontroli prawid∏owoÊci ustawienia kó∏ jezd-
nych)
................................................................,

d) przyrzàd do pomiaru i regulacji ciÊnienia w ogumieniu
................................................................,

e) przyrzàd do pomiaru ustawienia i Êwiat∏oÊci Êwiate∏
................................................................,

f) miernik poziomu dêwi´ku
................................................................,

g) dymomierz
................................................................,

h) przyrzàd do kontroli z∏àcza elektrycznego pojazd — przyczepa
................................................................,

i) przyrzàd do wymuszania kontrolowanego nacisku na mechanizm sterowania hamulcem najazdowym
przyczepy
................................................................,

j) urzàdzenie do wymuszania szarpni´ç ko∏ami jezdnymi pojazdu
................................................................,

k) wielosk∏adnikowy analizator spalin silników o zap∏onie iskrowym
................................................................,

l) przyrzàd do kontroli geometrii ustawienia kó∏ i osi pojazdu
................................................................,

m) urzàdzenie do kontroli skutecznoÊci t∏umienia drgaƒ zawieszenia pojazdu o dopuszczalnej masie ca∏ko-
witej do 3,5 t
................................................................,

n) urzàdzenie lub przyrzàd do kontroli instalacji zasilania gazem pojazdów samochodowych
................................................................,

o) zestaw narz´dzi monterskich
................................................................,

p) podstawowy zestaw przyrzàdów mierniczych ogólnego przeznaczenia
................................................................,

q) komplet kluczy dynamometrycznych
................................................................,

r) czytnik informacji diagnostycznych do uk∏adu OBDII/EOBD
................................................................,

s) legalizowanà wag´ samochodowà
................................................................,

t) inne
.................................................................
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2. Do wykonywania badaƒ technicznych pojazdów proponuje si´ wyznaczyç nast´pujàcych przeszkolonych
diagnostów:

Lp. Imi´ i nazwisko Stanowisko Wykszta∏cenie Odbyte
szkolenia

Proponowany zakres
upowa˝nienia

1

2

....

3. Do wniosku za∏àcza si´ poÊwiadczone przez sk∏adajàcego za zgodnoÊç ze stanem rzeczywistym:

1) szkic sytuacyjny obiektu oraz rysunki technologiczne stanowisk kontrolnych wraz z opisem potwierdza-
jàcym spe∏nienie wszystkich wymogów okreÊlonych w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia Ministra Spraw
Wewn´trznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie badaƒ
technicznych pojazdów Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów u˝ytkowanych
w sposób szczególny;

2) kserokopi´ zezwolenia starosty na przeprowadzanie badaƒ technicznych pojazdów, je˝eli stacja kontroli
pojazdów zezwolenie takie otrzyma∏a;

3) kserokopi´ uprawnienia diagnosty.

.........................................................................
(podpis i pieczàtka kierownika

jednostki lub komórki organizacyjnej)

* Niepotrzebne skreÊliç.
** Nale˝y wpisaç tylko symbole dotyczàce wnioskujàcej stacji kontroli.

*** Dla przyrzàdów i urzàdzeƒ podlegajàcych certyfikacji nale˝y podaç: numer certyfikatu lub dat´ zakupu, jeÊli podlegajà
zwolnieniu zgodnie z § 9 rozporzàdzenia, typ, nazw´ producenta, rok produkcji i numer fabryczny (o ile wyst´puje).

OBJAÂNIENIA:

1. Symbole rodzajów pojazdów:
A — motocykle i motorowery,
B — pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie ca∏kowitej nieprzekraczajàcej 3,5 t, z wy∏àczeniem

motocykli i motorowerów,
C — pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie ca∏kowitej powy˝ej 3,5 t do 16 t lub
CC — pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie ca∏kowitej powy˝ej 3,5 t,
D — autobusy o dopuszczalnej masie ca∏kowitej powy˝ej 3,5 t,
T — ciàgniki rolnicze,
E — przyczepy przeznaczone do ∏àczenia z pojazdami silnikowymi, do których badania jest upowa˝niona

stacja kontroli pojazdów.
2. Symbole rodzajów badaƒ:

b — pojazdów u˝ywanych do przewozu towarów niebezpiecznych,
c — pojazdów przystosowanych do zasilania gazem,
d — pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicà lub pojazdów nowego typu wyprodukowa-

nych lub importowanych w iloÊci jednej sztuki rocznie,
e — pojazdów skierowanych na badania techniczne przez organ kontroli ruchu drogowego lub starost´,

dla których wymagane jest specjalistyczne badanie, oraz pojazdów, w których dokonano zmian kon-
strukcyjnych lub wymiany elementów powodujàcych zmian´ danych w dowodzie rejestracyjnym,

h — umieszczanie w pojazdach cech identyfikacyjnych oraz wykonywanie i umieszczanie w pojazdach ta-
bliczek znamionowych zast´pczych.
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR

.................................................. ....................................
(pieczàtka jednostki nadzorujàcej) (data wydania)

UPOWA˚NIENIE NR ....
do przeprowadzania badaƒ technicznych pojazdów

Na podstawie § ... rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji oraz Ministra Obrony Naro-
dowej z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie badaƒ technicznych pojazdów Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej, Policji i innych pojazdów u˝ytkowanych w sposób szczególny (Dz. U. Nr 39, poz. 319)
upowa˝niam ...................................................................................................................................................................

(okreÊlenie stacji kontroli)

z siedzibà ........................................................................................................................................................................
do przeprowadzania badaƒ technicznych pojazdów Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Stra˝y Granicznej, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, S∏u˝by
Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝by Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego na warun-
kach ni˝ej podanych:

1. Jako:

1)* okr´gowà stacj´ kontroli pojazdów,

2)* podstawowà stacj´ kontroli pojazdów rodzaju A, B, C, CC, D, T, E**, z tym ˝e zakres badaƒ rozszerzam
o badanie b, c, d, e*** w stosunku do pojazdów obj´tych upowa˝nieniem nr ........ w jednostce nadzoru-
jàcej.

2.* Ponadto upowa˝niam stacj´ kontroli do umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych oraz wykonywa-
nia i umieszczania w pojazdach tabliczek znamionowych zast´pczych — h.

3. Badania techniczne oraz czynnoÊci, o których mowa w pkt 2, powinny byç przeprowadzane zgodnie z prze-
pisami wy˝ej wymienionego rozporzàdzenia.

4. Do przeprowadzania badaƒ technicznych pojazdów, obj´tych upowa˝nieniem, wyznaczam nast´pujàcych
uprawnionych diagnostów:

1) ................................................................................................................................................................................;
(imi´, nazwisko, stanowisko — zakres upowa˝nienia, numer uprawnienia diagnosty)

2) .................................................................................................................................................................................

5.**** Do wykonywania czynnoÊci, o których mowa w pkt 2, wyznaczam nast´pujàcych uprawnionych diagno-
stów:

1) ................................................................................................................................................................................;
(imi´, nazwisko, stanowisko)

2) .................................................................................................................................................................................

6. Ustalam nast´pujàce wyró˝niki do stosowania we wzorze pieczàtki identyfikacyjnej diagnosty oraz pieczàt-
ki specjalnej uprawnionego diagnosty upowa˝nionego do nadawania i wybijania numerów:

1) jednostki nadzorujàcej (x) ...................................................................................................................................;

2) jednostki wykonujàcej badanie techniczne (z) ...................................................................................................

Termin wa˝noÊci upowa˝nienia***** up∏ywa ..........................................................................................................

......................................................................
(podpis kierownika jednostki nadzorujàcej)
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Stacja kontroli pojazdów ponosi pe∏nà odpowiedzialnoÊç za prawid∏owoÊç przeprowadzanych badaƒ technicz-
nych pojazdów oraz zgodnoÊç wystawianych dokumentów ze stanem faktycznym.

Upowa˝nienie cofa si´ w przypadku:

1) nieusuni´cia stwierdzonych nieprawid∏owoÊci w wyznaczonym terminie;

2) przeprowadzania badaƒ technicznych niezgodnie ze sposobem ich wykonywania lub niezgodnie z zakre-
sem upowa˝nienia;

3) wykonywania badaƒ technicznych pojazdów niezgodnie z przepisami.

Stacja kontroli pojazdów wymieniona w upowa˝nieniu przyjmuje przeprowadzanie badaƒ technicznych pojaz-
dów na warunkach w nim okreÊlonych.

................, dnia ................................. .........................................................................
(kierownik jednostki organizacyjnej)

* Niepotrzebne skreÊliç.
** Nale˝y wpisaç tylko symbole dotyczàce upowa˝nionej stacji kontroli pojazdów wraz z okreÊleniem maksymalnych wy-

miarów zewn´trznych pojazdu (d∏ugoÊç, wysokoÊç, szerokoÊç), w rozumieniu pkt 2 za∏àcznika nr 2 do rozporzàdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 24 paêdziernika 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przy-
czep (Dz. U. Nr 238, poz. 2010, z 2006 r. Nr 205, poz. 1512 oraz z 2008 r. Nr 29, poz. 166), jeÊli sà inne ni˝ okreÊlone
w dziale III rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojaz-
dów oraz zakresu ich niezb´dnego wyposa˝enia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z 2004 r. Nr 34, poz. 300, Nr 103,
poz. 1085 i Nr 169, poz. 1773 oraz z 2007 r. Nr 90, poz. 604 i Nr 192, poz. 1393).

*** Nale˝y wpisaç tylko symbole dotyczàce upowa˝nionej stacji kontroli pojazdów.
**** Dotyczy wy∏àcznie stacji kontroli pojazdów upowa˝nionych do nadawania i wybijania numerów.

***** Termin wa˝noÊci upowa˝nienia nie powinien byç d∏u˝szy ni˝ 5 lat.

OBJAÂNIENIA:
1. Symbole rodzajów pojazdów:

A — motocykle i motorowery,
B — pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie ca∏kowitej nieprzekraczajàcej 3,5 t, z wy∏àczeniem mo-

tocykli i motorowerów,
C — pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie ca∏kowitej powy˝ej 3,5 t do 16 t lub
CC — pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie ca∏kowitej powy˝ej 3,5 t,
D — autobusy o dopuszczalnej masie ca∏kowitej powy˝ej 3,5 t,
T — ciàgniki rolnicze,
E — przyczepy przeznaczone do ∏àczenia z pojazdami silnikowymi, do których badania jest upowa˝niona

stacja kontroli pojazdów.
2. Symbole rodzajów badaƒ:

b — pojazdów u˝ywanych do przewozu towarów niebezpiecznych,
c — pojazdów przystosowanych do zasilania gazem,
d — pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicà lub pojazdów nowego typu wyprodukowa-

nych lub importowanych w iloÊci jednej sztuki rocznie,
e — pojazdów skierowanych na badania techniczne przez organ kontroli ruchu drogowego lub starost´,

dla których wymagane jest specjalistyczne badanie, oraz pojazdów, w których dokonano zmian kon-
strukcyjnych lub wymiany elementów powodujàcych zmian´ danych w dowodzie rejestracyjnym,

h — umieszczanie w pojazdach cech identyfikacyjnych oraz wykonywanie i umieszczanie w pojazdach ta-
bliczek znamionowych zast´pczych.
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Za∏àcznik nr 4

WZÓR



Dziennik Ustaw Nr 39 — 3773 — Poz. 319

Za∏àcznik nr 5

WZÓR
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Za∏àcznik nr 6

WZÓR

* Niepotrzebne skreÊliç.
** W miejscach przeznaczonych na odcisk pieczàtki przystawia si´ pieczàtk´ wzorów okreÊlonych w za∏àczniku nr 7

do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego
2009 r. w sprawie badaƒ technicznych pojazdów Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów
u˝ytkowanych w sposób szczególny (Dz. U. Nr 39, poz. 319).
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Za∏àcznik nr 7

WZÓR PIECZÑTKI IDENTYFIKACYJNEJ DIAGNOSTY ORAZ PIECZÑTKI SPECJALNEJ UPRAWNIONEGO
DIAGNOSTY UPOWA˚NIONEGO DO NADAWANIA I WYBIJANIA NUMERÓW
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