
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 18 marca 2019 r.

Poz. 510

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 oraz z 2018 r. poz. 2243) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszcze-
nia  jednolity  tekst  rozporządzenia Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki Morskiej  z  dnia  15  lutego  2012  r. 
w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR (Dz. U. z 2017 r. poz. 695), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 
świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR (Dz. U. poz. 1309).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2–4 rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa do-
puszczenia pojazdu ADR (Dz. U. poz. 1309), które stanowią:

„§ 2. 1. W postępowaniach w sprawie wydawania świadectw dopuszczenia pojazdu ADR dla pojazdów EX/II, 
EX/III, FL, AT i pojazdu MEMU oraz przedłużania ich ważności i wydawania ich wtórników wszczętych i niezakoń-
czonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się wzór świadectwa dopuszczenia pojazdu 
ADR określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporzą-
dzeniem.

2. W postępowaniach w sprawie wydawania świadectw dopuszczenia pojazdu ADR dla pojazdów OX oraz prze-
dłużania ich ważności i wydawania ich wtórników wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniej-
szego rozporządzenia stosuje się wzór świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR określony w załączniku nr 2 do rozpo-
rządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. 1. Świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR i ich wtórniki wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia zachowują swoją ważność.

2. W postępowaniach w sprawie wydawania wtórników świadectw dopuszczenia pojazdu ADR dla pojazdów OX 
stosuje się wzór świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia zmienianego 
w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r.”.

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk

1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).
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Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 27 lutego 2019 r. (poz. 510)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 15 lutego 2012 r.

w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR

Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 382) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)  szczegółowe warunki, tryb wydawania i przedłużania ważności świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR oraz wyda-
wania jego wtórnika;

2)  wzór i sposób wypełniania świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR;

3)  wysokość opłat za wydanie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR, przedłużenie jego ważności oraz wydanie jego 
wtórnika.

§ 2.2) Świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR wystawia się dla pojazdów EX/II, EX/III, FL, AT oraz pojazdu MEMU.

§ 3. 1. Na wniosek przewoźnika, właściciela lub użytkownika pojazdu Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego 
wydaje świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR na okres nie dłuższy niż wskazany w ADR, licząc od daty badania tech-
nicznego pojazdu poprzedzającego wydanie tego świadectwa.

2. W przypadkach gdy ADR wymaga przeprowadzenia badania pojazdu MEMU lub cysterny, w tym także elementów 
pojazdu-baterii w zakresie przystosowania do przewozu towarów niebezpiecznych, termin ważności świadectwa dopusz-
czenia pojazdu ADR, o którym mowa w ust. 1, nie może być dłuższy niż termin badania, określony odpowiednio w proto-
kole, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 i ust. 4 pkt 3.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1)  sporządzone przez okręgową stację kontroli pojazdów zaświadczenie, o którym mowa w załączniku nr 7 do rozporzą-
dzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i spo-
sobu przeprowadzania badań  technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy  tych badaniach 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 776 i 1076, z 2016 r. poz. 1075 oraz z 2017 r. poz. 2089), potwierdzające spełnienie dodatko-
wych wymagań technicznych, określonych w ADR dotyczących wyposażenia lub przystosowania pojazdów do prze-
wozu towarów niebezpiecznych;

2)  sporządzony przez Transportowy Dozór Techniczny protokół z przeprowadzonego badania potwierdzający, że pojazd 
MEMU lub cysterna, w tym także elementy pojazdu-baterii, spełniają wymagania określone w ADR, w przypadkach 
gdy ADR wymaga przeprowadzenia takiego badania;

3)  potwierdzenie wniesienia opłat, o których mowa w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicz-
nym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1351, 1356 i 2518), oraz opłaty, o której mowa w § 8 ust. 1;

4)  kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu z aktualnym wpisem terminu następnego badania technicznego;

5)  kopię dokumentu upoważniającego wnioskodawcę do użytkowania pojazdu w przypadku, gdy o wydanie świadectwa 
występuje przewoźnik lub użytkownik pojazdu.

1)  Obecnie działem administracji rządowej – transport kieruje Minister Infrastruktury, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 11  stycznia 2018  r. w  sprawie  szczegółowego zakresu działania Ministra  Infrastruktury  (Dz. U. 
poz. 101 i 176).

2)  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniają-
cego rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR (Dz. U. poz. 1309), które weszło w życie z dniem 1 lipca 
2017 r.
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4. W przypadku pojazdów, o których mowa w art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów 
niebezpiecznych, do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1)  zaświadczenie potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań technicznych określonych w ADR dotyczących wy-
posażenia lub przystosowania pojazdów do przewozu towarów niebezpiecznych;

2)  kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu z aktualnym wpisem terminu następnego badania technicznego;

3)  w przypadku cystern również protokół z przeprowadzonego badania potwierdzający, że cysterny spełniają wymagania 
określone w ADR, sporządzony przez Wojskowy Dozór Techniczny oraz decyzję dopuszczającą cysternę do eksploa-
tacji.

§ 4. 1. Ważność świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR przedłuża się na wniosek przewoźnika, właściciela lub użyt-
kownika pojazdu.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1)  dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 3, albo dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 4, w przypadku pojazdów, 
o których mowa w art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych;

2)  oryginał świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR, o przedłużenie ważności którego wnioskodawca występuje.

§ 5. 1. W przypadku utraty świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR, na wniosek przewoźnika, właściciela lub użytkow-
nika pojazdu, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego wydaje wtórnik tego świadectwa.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się potwierdzenie wniesienia opłaty, o której mowa w § 8 ust. 2.

3. Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, wydając wtórnik, składa na każdej stronie świadectwa dopuszcze-
nia pojazdu ADR niebieski odcisk stempla o treści „WTÓRNIK”.

§ 6.3) Wzór świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 7. 1. Świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR wypełnia się na maszynie lub komputerze w języku polskim. Punkt 11 
„Uwagi” wypełnia się również w języku angielskim.

2. W świadectwie dopuszczenia pojazdu ADR wydawanym dla pojazdu-cysterny napełnianej podciśnieniowo, przezna-
czonej do przewozu odpadów, w punkcie 11 „Uwagi” zamieszcza się uwagę: „pojazd-cysterna napełniana podciśnieniowo 
do przewozu odpadów / vacuum-operated waste tank-vehicle”.

§ 8. 1. Ustala się opłatę za wydanie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR oraz przedłużenie jego ważności w wyso-
kości 150 zł, którą uiszcza się na rachunek bankowy Transportowego Dozoru Technicznego.

2. Ustala się opłatę za wydanie wtórnika świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR w wysokości 20 zł, którą uiszcza się 
na rachunek bankowy Transportowego Dozoru Technicznego.

§ 8a.4) 1. Dla pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy lub dopuszczonych do ruchu przed dniem 1 kwietnia 2018 r., 
dopuszczonych jako pojazd OX, wystawia się świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR.

2. Wzór  świadectwa  dopuszczenia  pojazdu  ADR  dla  pojazdów  dopuszczonych  jako  pojazd  OX,  o  których  mowa 
w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia5).6)

3)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
4)   Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
5)  Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 20 lutego 2012 r.
6)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie świadec- 

twa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych (Dz. U. poz. 2011, z 2005 r. poz. 1572 oraz z 2010 r. 
poz. 917), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 133 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. poz. 1367 i 1454).
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r.

Załącznik nr 17)

WZÓR

7)  Oznaczenie załącznika nr 1 oraz brzmienie nadane przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

Załączniki do rozporządzenia 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej               

z dnia 15 lutego 2012 r.  
                      Załącznik nr 17) 

WZÓR 

 
 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 
TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY 

REPUBLIC OF POLAND 
TRANSPORTATION TECHNICAL SUPERVISION 

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA POJAZDÓW DO 
PRZEWOZU NIEKTÓRYCH TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH 

Świadectwo stwierdza, że pojazd opisany poniżej odpowiada wymaganiom określonym w Umowie 
europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). 

CERTIFICATE OF APPROVAL  
FOR VEHICLES CARRYING CERTAIN DANGEROUS GOODS 

This certificate testifies that the vehicle specified below fulfils the conditions prescribed by the European 
Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR). 

1. Świadectwo nr: 2. Producent pojazdu: 3. Nr identyfikacyjny pojazdu: 4. Nr rejestracyjny 
(jeżeli występuje):

5. Nazwa i adres przewoźnika, użytkownika lub właściciela: 

6. Opis pojazdu:1) 
7. Oznaczenie(-nia) pojazdu, zgodnie z 9.1.1.2 ADR:2) 

EX/II                              EX/III                                FL                              AT                              MEMU 
8. Układ hamowania długotrwałego:3) 

 Nie dotyczy 
 Skuteczność, zgodnie z 9.2.3.1.2 ADR, jest wystarczająca dla jednostki transportowej o masie 

całkowitej wynoszącej ............. t4) 

9. Opis cysterny (cystern) stałej / pojazdu-baterii (jeżeli występuje): 
9.1 Producent cysterny: 
9.2 Numer zatwierdzenia cysterny / pojazdu-baterii: 
9.3 Numer seryjny producenta cysterny / identyfikacja elementów pojazdu-baterii: 
9.4 Rok produkcji: 
9.5 Kod cysterny, zgodnie z 4.3.3.1 lub 4.3.4.1 ADR: 
9.6 Przepisy szczególne TC i TE, zgodnie z 6.8.4 ADR (jeżeli mają zastosowanie):5) 

10. Towary niebezpieczne dopuszczone do przewozu: 
Pojazd spełnia warunki wymagane do przewozu towarów niebezpiecznych przypisanych zgodnie 
z oznaczeniem (oznaczeniami) pojazdu podanym w pkt 7. 
10.1  W przypadku pojazdu EX/II lub EX/III:3)   towary klasy 1 łącznie z grupą zgodności J 

 towary klasy 1 z wyłączeniem grupy zgodności J 
10.2  W przypadku pojazdu-cysterny / pojazdu-baterii:3) 

 mogą być przewożone jedynie materiały dopuszczone na podstawie kodu cysterny i przepisów 
szczególnych podanych w pkt 96) 
lub 
 mogą być przewożone jedynie następujące materiały (klasa, numer UN oraz – jeżeli to konieczne 
– grupa pakowania i prawidłowa nazwa przewozowa): 

Mogą być przewożone jedynie materiały, które nie reagują niebezpiecznie z materiałem zbiornika, 
uszczelkami, osprzętem i wykładziną (jeżeli występuje). 
11. Uwagi / remarks: 
12. Ważne do:         Pieczęć organu wystawiającego

               Miejscowość, data, podpis 
1) Zgodnie z definicjami pojazdów samochodowych oraz przyczep kategorii N i O, podanymi w Jednolitej Rezolucji Dotyczącej Konstrukcji Pojazdów (R.E.3) lub w dyrektywie 

2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części  
i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów („dyrektywa ramowa”) (Dz. Urz. UE L 263 z 09.10.2007, str. 1, z późn. zm.). 

2) Skreślić oznaczenia typów, którym pojazd nie odpowiada. 
3) Zaznaczyć właściwe. 
4) Podać właściwą wartość. Wartość 44 t nie ogranicza „rejestracyjnej/eksploatacyjnej dopuszczalnej masy całkowitej” podanej w dowodzie rejestracyjnym. 
5) Nie wymaga się w przypadku, gdy w pkt 10.2 podano wykaz materiałów dopuszczonych do przewozu. 
6) Są to materiały przypisane do kodu cysterny podanego w pkt 9 lub do innego kodu cysterny dopuszczonego na podstawie hierarchii cystern podanej pod 4.3.3.1.2 lub 4.3.4.1.2,  

z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów szczególnych. 

                                                 
7) Oznaczenie załącznika nr 1 oraz brzmienie nadane przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w 

odnośniku 2. 
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13. Przedłużenie ważności 
Termin ważności 
przedłuża się do 

Pieczęć organu wystawiającego, miejscowość, data, podpis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UWAGA: Świadectwo powinno być zwrócone organowi wystawiającemu w przypadku, gdy pojazd jest wycofany z eksploatacji, przekazany 
innemu przewoźnikowi, użytkownikowi lub właścicielowi, o których mowa w pkt 5, po upływie terminu ważności świadectwa oraz 
w przypadku zmiany (zmian) istotnych cech konstrukcyjnych pojazdu. 

 

Objaśnienia: Format A4; tło koloru białego; pasek koloru różowego biegnący po przekątnej. 
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Załącznik nr 28)

WZÓR

8)   Dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

Załącznik nr 28) 

WZÓR 
 

 
RZECZPOSPOLITA POLSKA 

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY 
REPUBLIC OF POLAND 

TRANSPORTATION TECHNICAL SUPERVISION 
ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA POJAZDÓW DO 

PRZEWOZU NIEKTÓRYCH TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH 
Świadectwo stwierdza, że pojazd opisany poniżej odpowiada wymaganiom określonym w Umowie 

europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). 
CERTIFICATE OF APPROVAL  

FOR VEHICLES CARRYING CERTAIN DANGEROUS GOODS 
This certificate testifies that the vehicle specified below fulfils the conditions prescribed by the European 

Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR). 
1. Świadectwo nr: 2. Producent pojazdu: 3. Nr identyfikacyjny pojazdu: 4. Nr rejestracyjny 

(jeśli występuje): 
 

5. Nazwa i adres przewoźnika, użytkownika lub właściciela: 
 
6. Opis pojazdu:1) 
7. Oznaczenie(-nia) pojazdu, zgodnie z 9.1.1.2 ADR:2) 

EX/II  EX/III  FL  OX  AT  MEMU 
8. Zwalniacz:3) 

 Nie dotyczy 
 Skuteczność, zgodnie z 9.2.3.1.2 ADR, jest wystarczająca dla jednostki transportowej o masie 

całkowitej wynoszącej ............. t4) 

9. Opis cysterny (cystern) stałej / pojazdu-baterii (jeżeli występuje): 
9.1 Producent cysterny: 
9.2 Numer zatwierdzenia cysterny / pojazdu-baterii: 
9.3 Numer seryjny producenta cysterny / identyfikacja elementów pojazdu-baterii: 
9.4 Rok produkcji: 
9.5 Kod cysterny, zgodnie z 4.3.3.1 lub 4.3.4.1 ADR: 
9.6 Przepisy szczególne TC i TE, zgodnie z 6.8.4 ADR (jeżeli mają zastosowanie):5) 

10. Towary niebezpieczne dopuszczone do przewozu: 
Pojazd spełnia warunki wymagane do przewozu towarów niebezpiecznych przypisanych zgodnie 
z oznaczeniem (oznaczeniami) pojazdu podanym w pkt 7. 
10.1  W przypadku pojazdu EX/II lub EX/III:3)   towary klasy 1 łącznie z grupą zgodności J 

 towary klasy 1 z wyłączeniem grupy zgodności J 
10.2  W przypadku pojazdu-cysterny / pojazdu-baterii:3) 

 mogą być przewożone jedynie materiały dopuszczone na podstawie kodu cysterny i przepisów 
szczególnych podanych w pkt 96) 
lub 
 mogą być przewożone jedynie następujące materiały (klasa, numer UN oraz – jeżeli to konieczne 
– grupa pakowania i prawidłowa nazwa przewozowa): 

Mogą być przewożone jedynie materiały, które nie reagują niebezpiecznie z materiałem zbiornika, 
uszczelkami, osprzętem i wykładziną (jeśli występuje). 
11. Uwagi / remarks: 
12. Ważne do:         Pieczęć organu wystawiającego
 

Miejsce, data, podpis 
1) Zgodnie z definicjami pojazdów samochodowych oraz przyczep kategorii N i O, podanymi w Załączniku 7 do Jednolitej Rezolucji Dotyczącej Konstrukcji Pojazdów (R.E.3) lub  

w dyrektywie 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów,  
części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów („dyrektywa ramowa”) (Dz. Urz. UE L 263 z 09.10.2007, str. 1, z późn. zm.). 

2) Skreślić oznaczenia typów, którym pojazd nie odpowiada. 
3) Zaznaczyć właściwe. 
4) Podać właściwą wartość. Wartość 44 t nie ogranicza „rejestracyjnej/eksploatacyjnej dopuszczalnej masy całkowitej” podanej w dowodzie rejestracyjnym. 
5) Nie wymaga się w przypadku, gdy w pkt 10.2 podano wykaz materiałów dopuszczonych do przewozu. 
6) Są to materiały przypisane do kodu cysterny podanego w pkt 9 lub do innego kodu cysterny dopuszczonego na podstawie hierarchii cystern podanej pod 4.3.3.1.2 lub 4.3.4.1.2,  

z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów szczególnych. 

                                                 
8) Dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2. 
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13. Przedłużenie ważności 
Termin ważności 
przedłuża się do 

Pieczęć organu wystawiającego, miejsce, data, podpis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

UWAGA: Świadectwo to powinno być zwrócone organowi wystawiającemu w przypadku, gdy pojazd jest wycofany z eksploatacji, 
przekazany innemu przewoźnikowi, użytkownikowi lub właścicielowi, o których mowa w pkt 5, po upływie terminu ważności świadectwa oraz 
w przypadku zmiany (zmian) istotnych cech konstrukcyjnych pojazdu. 

 

Objaśnienia: Format A4; tło koloru białego; pasek koloru różowego biegnący po przekątnej. 
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