
Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 28 paê-
dziernika 2002 r. o przewozie drogowym towarów nie-
bezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owe warunki i tryb wystawiania Êwiadec-
twa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektó-
rych towarów niebezpiecznych, zwanego dalej
„Êwiadectwem dopuszczenia pojazdu”, i przed∏u-
˝ania jego wa˝noÊci;

2) wzór Êwiadectwa dopuszczenia pojazdu;

3) sposób wype∏niania Êwiadectwa dopuszczenia po-
jazdu.

§ 2. 1. Sprawdzenia w zakresie spe∏niania dodatko-
wych wymagaƒ technicznych, okreÊlonych w umowie
ADR, dotyczàcego wyposa˝enia lub przystosowania
pojazdu, dokonuje w drodze badania technicznego:

1) inspektor Transportowego Dozoru Technicznego —
w stosunku do cystern i elementów pojazdu-bate-
rii, okreÊlonych w umowie ADR;

2) okr´gowa stacja kontroli pojazdów — w stosunku
do pojazdów, dla których umowa ADR wymaga
wystawienia Êwiadectwa dopuszczenia pojazdu,
z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Sprawdzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, doko-
nuje si´, je˝eli podmiot sk∏adajàcy wniosek o przeprowa-
dzenie badania technicznego przedstawi protokó∏ za-
Êwiadczajàcy o pozytywnym wyniku badania technicz-
nego cysterny lub elementów pojazdu-baterii, wydany
przez inspektora Transportowego Dozoru Technicznego.

§ 3. 1. Na wniosek posiadacza pojazdu, dyrektor
Transportowego Dozoru Technicznego wystawia

Êwiadectwo dopuszczenia pojazdu na okres nie d∏u˝-
szy ni˝ 1 rok.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, do∏àcza
si´:

1) zaÊwiadczenie o pozytywnym wyniku przeprowa-
dzonego badania technicznego wydane przez okr´-
gowà stacj´ kontroli pojazdów;

2) protokó∏ zaÊwiadczajàcy o pozytywnym wyniku
przeprowadzonego badania technicznego, wydany
przez inspektora Transportowego Dozoru Tech-
nicznego;

3) potwierdzenie wniesienia op∏at, o których mowa
w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r.
o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), oraz op∏at, o których
mowa w ustawie z dnia 9 wrzeÊnia 2000 r. o op∏a-
cie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960, z póên. zm.2)).

§ 4. 1. Warunkiem przed∏u˝enia wa˝noÊci Êwiadec-
twa dopuszczenia pojazdu jest przed∏o˝enie wa˝nych
dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 i 2.

2. Do przed∏u˝ania wa˝noÊci Êwiadectwa dopusz-
czenia pojazdu stosuje si´ odpowiednio przepisy § 2
i 3.

§ 5. Wzór Êwiadectwa dopuszczenia pojazdu okre-
Êla za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 6. Âwiadectwo dopuszczenia pojazdu wype∏nia
si´ pismem maszynowym lub komputerowym w j´zy-
ku polskim, przy czym rubryk´ 11 wype∏nia si´ równie˝
w j´zyku angielskim.

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

Minister Infrastruktury: w z. A. Pi∏at
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 23 grudnia 2002 r.

w sprawie Êwiadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych.

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

wej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzàdze-
nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w spra-
wie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktu-
ry (Dz. U. Nr 32, poz. 302).

———————
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 5, poz. 43, Nr 60, poz. 610, Nr 76, poz. 811, Nr 87,
poz. 954, Nr 100, poz. 1085 i Nr 129, poz. 1441 oraz z 2002 r.
Nr 71, poz. 655, Nr 135, poz. 1143, Nr 141, poz. 1178 i 1180
i Nr 216, poz. 1824.
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 grudnia 2002 r (poz. 2011)
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