
Dziennik Ustaw Nr 97 — 7240 — Poz. 809

Na podstawie art. 81 ust. 10 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. W rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu i sposobu
przeprowadzania badaƒ technicznych pojazdów oraz

wzorów dokumentów stosowanych przy tych bada-
niach (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) w za∏àczniku nr 1 w tabeli „Wykaz
czynnoÊci kontrolnych oraz metody i kryteria oceny
stanu technicznego pojazdu podczas przeprowadza-
nia badania technicznego” pkt 8.1.8 otrzymuje
brzmienie:
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 12 czerwca 2009 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badaƒ technicznych pojazdów
oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach2)

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzàdzenia

Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury
(Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Niniejsze rozporzàdzenie, w zakresie swojej regulacji, wdra˝a postanowienia dyrektywy 2007/38/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie doposa˝enia samochodów ci´˝arowych zarejestrowanych we Wspólno-
cie w lusterka samochodowe (Dz. Urz. WE L 184 z 14.07.2007, str. 25).

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, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739 i Nr 92, poz. 753.

8.1.8. Lusterka
wsteczne

Ogl´dziny. 
Uwaga: W odniesieniu do samochodu ci´˝a-

rowego i pojazdu specjalnego o do-
puszczalnej masie ca∏kowitej prze-
kraczajàcej 3,5 t, zarejestrowanego
po raz pierwszy po dniu 1 stycznia
2000 r., który powinien byç wyposa-
˝ony po stronie pasa˝era w lusterka
klasy IV i V, sprawdzenia wymagaƒ
nie przeprowadza si´ w przypadku
przedstawienia przez w∏aÊciciela po-
jazdu dokumentu od producenta po-
jazdu lub jednostki upowa˝nionej do
prowadzenia badaƒ homologacyj-
nych pojazdów, potwierdzajàcego
spe∏nienie tych wymagaƒ.

1. Brak wymaganych lusterek wstecznych. 
2. Brak wymaganej widocznoÊci. 
3. P´kni´cie powierzchni luster. 
4. Ograniczenie pola widzenia w lusterkach

zewn´trznych.

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

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk


