
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 26 listopada 2015 r. 

Poz. 1968 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA INFRASTRUKTURY I RO ZWOJU
1)

 

z dnia 10 listopada 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich 

wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu 

Na podstawie art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, 

z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie certyfikatów potwier-

dzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu (Dz. U. 

poz. 1679) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 5: 

a) w ust. 1: 

– pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) certyfikatów: 

a) Certyfikatu EKMT zgodności potwierdzającego spełnienie przez pojazd wymogów technicznych 

i bezpieczeństwa dla pojazdu silnikowego „Euro III bezpieczny”, „EURO IV bezpieczny” lub 

„EURO V bezpieczny” albo 

b) Certyfikatu EKMT zgodności potwierdzającego spełnienie przez pojazd wymogów technicznych 

i bezpieczeństwa dla pojazdu silnikowego „EURO IV bezpieczny”, „EURO V bezpieczny”, „EEV 

bezpieczny” lub „EURO VI bezpieczny”, albo 

c) Certyfikatu EKMT zgodności potwierdzającego spełnienie przez przyczepę wymogów technicz-

nych i bezpieczeństwa, albo 

d) Certyfikatu EKMT zgodności potwierdzającego spełnienie przez pojazd o dopuszczalnej masie 

całkowitej przekraczającej 3,5 tony i nieprzekraczającej 6 ton wymogów technicznych i bezpie-

czeństwa dla pojazdu silnikowego „EURO IV/4 bezpieczny”, „EURO V/5 bezpieczny”, „EEV 

bezpieczny” albo „EURO VI/6 bezpieczny” (w szczególnych przypadkach dla pojazdów powyżej 

6 ton), albo 

e) Certyfikatu EKMT zgodności potwierdzającego spełnienie przez przyczepę o dopuszczalnej masie 

całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony wymogów technicznych i bezpieczeństwa;”, 

  

                                                           
1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

(Dz. U. poz. 1257). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 486, 805, 915 i 1310 oraz z 2015 r. 

poz. 211, 390, 978, 1269, 1273 i 1893. 



      

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1968 

 
–  uchyla się pkt 2, 

b) uchyla się ust. 2; 

2) w § 6 uchyla się pkt 2. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak 

 




