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Pakiet rozporządzeń wykonawczych do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu
drogowym oraz niektórych innych ustaw, wdrażających dyrektywę 2007/46/WE 

  

  

Pliki do pobrania: 
        1. Projekt rozporządzenia MTBiGM w sprawie homologacji typu pojazdów 
samochodowych i przyczep  

nazwy 

projektów 

  

1. rozporządzenie MTBiGM w sprawie homologacji typu pojazdów 
samochodowych i przyczep  

2. rozporządzenie MTBiGM w sprawie homologacji typu pojazdów 
samochodowych mających dwa lub trzy koła oraz niektórych 
pojazdów samochodowych mających cztery koła   

3. rozporządzenie MTBiGM w sprawie homologacji typu ciągników 
rolniczych i przyczep  

4. rozporządzenie MTBiGM w sprawie homologacji typu tramwajów i 
trolejbusów  

5. rozporządzenie MTBiGM w sprawie sposobu ustalenia liczby
pojazdów zaliczanych do końcowej partii produkcji oraz wzorów 
dokumentów z tym związanych  

6. rozporządzenie MTBiGM w sprawie homologacji sposobu 
montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do 
zasilania gazem  

7. rozporządzenie MTBiGM w sprawie dopuszczenia jednostkowego 
pojazdu  

8. rozporządzenie MTBiGM w sprawie dopuszczenia indywidualnego
WE pojazdu  

9. rozporządzenie MTBiGM w sprawie badań co do zgodności z 
warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych  

10. rozporządzenie MTBiGM w sprawie szczegółowych wymagań, 
jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wydanie 
uprawnienia w zakresie warunków lokalowych, środków i 
wyposażenia, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz 
wzoru sprawozdania oceniającego  

11. rozporządzenie MTBiGM w sprawie wysokości opłat za wydanie, 
zmianę i uznanie świadectwa homologacji  

12. rozporządzenie MTBiGM w sprawie wysokości opłat za udzielnie i 
uznanie dopuszczenia jednostkowego pojazdu  

13. rozporządzenie MTBiGM w sprawie wysokości opłat za wydanie 
świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu   

14. rozporządzenie MTBiGM w sprawie wysokości opłat za wydanie i 
zmianę świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji 
przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem   

15. rozporządzenie MTBiGM w sprawie wysokości opłaty za 
wyznaczenie jednostki uprawnionej    

stan prac 

data 

 konsultacje społeczne – termin do dnia 14 grudnia 2012 r. 

  

komórka 

merytoryczna 

 Departament Transportu Drogowego 

  

osoby 

odpowiedzialne 

Tina Lewandowska tlewandowska@transport.gov.pl      (pkt 2-3) 

Agnieszka Rajska – Stasiak arajska@transport.gov.pl    (pkt 1, 5) 

Katarzyna Mizgajska – Kępa kmizgajska@transport.gov.pl(pkt 7-8) 

Małgorzata Świderska mswiderska@transport.gov.pl     (pkt 4) 

Iwona Orowiecka iorowiecka@transport.gov.pl              (pkt 10-15) 

Michał Krasowski m.krasowski@transport.gov.pl            (pkt 6, 9)    
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        2. Projekt rozporządzenia MTBiGM w sprawie homologacji typu pojazdów 
samochodowych mających dwa lub trzy koła oraz niektórych pojazdów samochodowych 
mających cztery koła 
        3. Projekt rozporządzenia MTBiGM w sprawie homologacji typu ciągników 
rolniczych i przyczep  
        4. Projekt rozporządzenia MTBiGM w sprawie homologacji typu tramwajów i 
trolejbusów  
        5. Projekt rozporządzenia MTBiGM w sprawie sposobu ustalenia liczby pojazdów 
zaliczanych do końcowej partii produkcji oraz wzorów dokumentów z tym związanych  
        Projekt rozporządzenia MTBiGM w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji 
przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem  
        7. Projekt rozporządzenia MTBiGM w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu 
 
        8. Projekt rozporządzenia MTBiGM w sprawie dopuszczenia indywidualnego WE 
pojazdu  
        9. Projekt rozporządzenia MTBiGM w sprawie badań co do zgodności z warunkami 
technicznymi pojazdów zabytkowych  
        10. Projekt rozporządzenia MTBiGM w sprawie szczegółowych wymagań, jakie 
powinien spełnić podmiot wnioskujący o wydanie uprawnienia w zakresie warunków 
lokalowych, środków i wyposażenia, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru 
sprawozdania oceniającego  
        11.Projekt rozporządzenia MTBiGM w sprawie wysokości opłat za wydanie, zmianę i 
uznanie świadectwa homologacji  
        12. Projekt rozporządzenia MTBiGM w sprawie wysokości opłat za udzielnie i 
uznanie dopuszczenia jednostkowego pojazdu  
        13. Projekt rozporządzenia MTBiGM w sprawie wysokości opłat za wydanie 
świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu  
        14. Projekt rozporządzenia MTBiGM w sprawie wysokości opłat za wydanie i zmianę 
świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do 
zasilania gazem  
        15. Projekt rozporządzenia MTBiGM w sprawie wysokości opłaty za wyznaczenie 
jednostki uprawnionej  
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