Dz.U.02.237.2011
2005.10.14 zm. Dz.U.05.187.1572
1)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 23 grudnia 2002 r.

w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych
(Dz. U. z dnia 30 grudnia 2002 r.)
(tekst ujednolicony)
Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 28 października
2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
(Dz. U. Nr 199, poz. 1671) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe warunki i tryb wystawiania świadectwa
dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów
niebezpiecznych,
zwanego
dalej
"świadectwem
dopuszczenia pojazdu", i przedłużania jego ważności;
2) wzór świadectwa dopuszczenia pojazdu;
3) sposób wypełniania świadectwa dopuszczenia
pojazdu.
§ 2. 1. Sprawdzenia w zakresie spełniania dodatkowych
wymagań technicznych, określonych w umowie ADR,
dotyczącego wyposażenia lub przystosowania pojazdu,
dokonuje w drodze badania technicznego:
1) inspektor Transportowego Dozoru Technicznego - w
stosunku do cystern i elementów pojazdu-baterii,
określonych w umowie ADR;
2) okręgowa stacja kontroli pojazdów - w stosunku do
pojazdów, dla których umowa ADR wymaga wystawienia
świadectwa dopuszczenia pojazdu, z zastrzeżeniem ust.
2.
2. Sprawdzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dokonuje
się, jeżeli podmiot składający wniosek o przeprowadzenie
badania
technicznego
przedstawi
protokół
zaświadczający
o
pozytywnym
wyniku
badania
technicznego cysterny lub elementów pojazdu-baterii,
wydany przez inspektora Transportowego Dozoru
Technicznego.

mowa w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o opłacie
skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960, z późn. zm.2)).
§ 4. 1. Warunkiem przedłużenia ważności świadectwa
dopuszczenia pojazdu jest przedłożenie ważnych
dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 i 2.
2. Do przedłużania ważności świadectwa dopuszczenia
pojazdu stosuje się odpowiednio przepisy § 2 i 3.
§ 5. Wzór świadectwa dopuszczenia pojazdu określa
załącznik do rozporządzenia.
§ 6. Świadectwo dopuszczenia pojazdu wypełnia się
pismem maszynowym lub komputerowym w języku
polskim, przy czym rubrykę 11 wypełnia się również
w języku angielskim.
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2003 r.

1)

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji
rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca
2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania
Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302).
2)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone
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.

§ 3. 1. Na wniosek posiadacza pojazdu, dyrektor
Transportowego
Dozoru
Technicznego
wystawia
świadectwo dopuszczenia pojazdu na okres nie dłuższy
niż 1 rok.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1) zaświadczenie
o
pozytywnym
wyniku
przeprowadzonego badania technicznego wydane przez
okręgową stację kontroli pojazdów;
2) protokół zaświadczający o pozytywnym wyniku
przeprowadzonego badania technicznego, wydany przez
inspektora Transportowego Dozoru Technicznego;
3) potwierdzenie wniesienia opłat, 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 opłat, o których
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Załącznik zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 15 września 2005 r. (Dz.U.05.187.1572) zmieniającego nin.
rozporządzenie z dniem 14 października 2005 r.
1)
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