
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA 

z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji 

przeprowadzających badania techniczne pojazdów 

Załącznik nr 1 

WYKAZ OBOWIĄZKOWYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH OKREŚLAJĄCYCH 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WARUNKÓW TECHNICZNYCH I BADAŃ 

TECHNICZNYCH POJAZDÓW*) 

1) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym; 

2) Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o 

zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 756); 

3) Przepisy w sprawie: 

– warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, 

– wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz 

przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów, 

– zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów 

dokumentów stosowanych przy tych badaniach, 

– szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech 

identyfikacyjnych, 

– badań zgodności pojazdów zabytkowych i pojazdów marki „SAM” z warunkami 

technicznymi; 

4) Umowę europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów 

niebezpiecznych (ADR), sporządzoną w Genewie dnia 30 września 1957 r., wraz z 

załącznikami. 

 

*) Przepisy określające wymagania dotyczące warunków technicznych i badań technicznych pojazdów zgodnie z zakresem 

przeprowadzanych badań stacja kontroli pojazdów powinna posiadać w postaci zbiorów Dzienników Ustaw, ich kopii 

lub elektronicznych wersji. 

Załącznik nr 2 

TABELA WYPOSAŻENIA KONTROLNO-POMIAROWEGO ORAZ INNEGO 

WYPOSAŻENIA STACJI KONTROLI POJAZDÓW WYKORZYSTYWANEGO DO 

PRZEPROWADZANIA BADAŃ TECHNICZNYCH POJAZDÓW 

Lp. Nazwa przyrządu lub urządzenia 

1 Urządzenie do podnoszenia: 



a) całego pojazdu, 

b) osi pojazdu 

2 Urządzenie do kontroli działania hamulców: 

a) urządzenia rolkowe, 

b) urządzenia płytowe (najazdowe), 

c) opóźnieniomierze 

3 Przyrząd do pomiaru zbieżności kół jezdnych 

4 Urządzenie do oceny prawidłowości ustawienia kół jezdnych pojazdu 

5 Przyrząd do pomiaru i regulacji ciśnienia powietrza w ogumieniu pojazdu 

6 Przyrząd do pomiaru ustawienia i światłości świateł pojazdu 

7 Miernik poziomu dźwięku 

8 Dymomierz 

9 Przyrząd do kontroli złącza elektrycznego pojazd-przyczepa 

10 Przyrząd do wymuszania kontrolowanego nacisku na mechanizm sterowania 

hamulcem najazdowym przyczepy 

11 Urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu 

12 Wieloskładnikowy analizator spalin silników o zapłonie iskrowym 

13 Przyrząd do pomiaru geometrii ustawienia kół i osi pojazdu 

14 Urządzenie do kontroli skuteczności tłumienia drgań zawieszenia pojazdu o 

dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t 

15 Czytnik informacji diagnostycznych do układu OBD II/EOBD 

16 Przyrząd do pomiaru w szybach pojazdu współczynnika przepuszczalności światła 

17 Elektroniczny detektor gazów do kontroli nieszczelności instalacji gazowej 

 Objaśn ien ie : 

OBD II/EOBD – pokładowy system diagnostyczny do kontroli emisji spalin. 

 


