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ROZPORZÑDZENIA:

1231 — Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzeÊnia 2009 r. w sprawie okreÊlenia sposobu
i trybu organizowania przez Polskie Koleje Paƒstwowe Spó∏k´ Akcyjnà przetar-
gów oraz rokowaƒ na zbycie aktywów trwa∏ych .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11966

1232 — Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzeÊnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu
przeprowadzania badaƒ technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stoso-
wanych przy tych badaniach .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11972

1233 — Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzeÊnia 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie
w sprawie wysokoÊci op∏at zwiàzanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów 
oraz przeprowadzaniem badaƒ technicznych pojazdów .  .  .  .  .  .  .  . 12039

1234 — Ministra Zdrowia z dnia 11 wrzeÊnia 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w spra-
wie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogà byç dopuszczone do
obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych .  .  . 12040
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Dziennik Ustaw Nr 155 — 12039 — Poz. 1233

Na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z póên. zm.2)) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. W za∏àczniku do rozporzàdzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 29 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie
wysokoÊci op∏at zwiàzanych z prowadzeniem stacji
kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badaƒ

technicznych pojazdów (Dz. U. Nr 223, poz. 2261 oraz
z 2005 r. Nr 155, poz. 1302) w tabeli op∏at za badania
techniczne pojazdów wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) skreÊla si´ cz´Êci oznaczone lp. 1.12 — lp. 1.14
i lp. 1.16;

2) po cz´Êci oznaczonej lp. 1.21 dodaje si´ cz´Êç
oznaczonà lp. 1.22 i lp. 1.23 w brzmieniu:
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 18 wrzeÊnia 2009 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wysokoÊci op∏at zwiàzanych z prowadzeniem
stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badaƒ technicznych pojazdów

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzàdzenia

Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury
(Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462,
Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191,
poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238,
z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461
i 1462 i Nr 234, poz. 1573 i 1574 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753,
Nr 97, poz. 802 i 803 i Nr 98, poz. 817.

1.22 motorower 50,00

1.23 pojazd wolnobie˝ny wchodzàcy w sk∏ad kolejki turystycznej 62,00

3) skreÊla si´ cz´Êci oznaczone lp. 3 — lp. 3.11;

4) skreÊla si´ cz´Êç oznaczonà lp. 6.1;

5) cz´Êci oznaczone lp. 6.8 — lp. 6.11 otrzymujà brzmienie:

6.8 o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
— Prawo o ruchu drogowym

50,00

6.9 skierowany przez starost´
lub na wniosek posiada-
cza pojazdu

60,00

94,00

6.10 w którym w czasie badania technicznego stwierdzono Êlady uszkodzeƒ lub na-
ruszenia elementów noÊnych konstrukcji pojazdu, mogàcych stwarzaç zagro˝e-
nie dla bezpieczeƒstwa ruchu drogowego

94,00

6) po cz´Êci oznaczonej lp. 6.11 dodaje si´ cz´Êç oznaczonà lp. 6.12 w brzmieniu:

w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezb´d-
nych do jego rejestracji

je˝eli z dokumentów wymaganych do jego rejestra-
cji wynika, ˝e uczestniczy∏ on w wypadku drogo-
wym, lub narusza wymagania ochrony Êrodowiska

6.11 pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
— Prawo o ruchu drogowym

50,00

6.12 dla którego okreÊlono dodatkowe wymagania techniczne w mi´dzynarodowych
porozumieniach dotyczàcych mi´dzynarodowego transportu drogowego

120,00

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 22 wrzeÊnia 2009 r.

Minister Infrastruktury: w z. T. Jarmuziewicz


