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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 16 maja 2002 r.

w sprawie warunków i sposobu wykonywania kontroli dokumentów zwiàzanych z wykonywaniem transportu
drogowego i przewozu na potrzeby w∏asne oraz dokumentów stosowanych przez uprawnionych do kontroli,

a tak˝e wzorów tych dokumentów.

Na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia
2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125,
poz. 1371 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 89, poz. 804)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla warunki i sposób
wykonywania przez Policj´, inspektorów Inspekcji
Transportu Drogowego, organy celne, funkcjonariuszy
Stra˝y Granicznej oraz zarzàdców dróg — kontroli do-
kumentów zwiàzanych z wykonywaniem krajowego
lub mi´dzynarodowego transportu drogowego oraz
przewozu na potrzeby w∏asne, a tak˝e stosowane przez
uprawnionych do tej kontroli dokumenty i ich wzory.

2. Organy udzielajàce licencji lub zezwolenia doko-
nujà kontroli dokumentów, o których mowa w ust. 1,
na warunkach i w sposób okreÊlonych w art. 84—86
ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o transporcie drogo-
wym, zwanej dalej „ustawà”.

§ 2. 1. Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego
dokonujà kontroli dokumentów na warunkach i w spo-
sób okreÊlonych w ustawie, z uwzgl´dnieniem przepi-
sów, o których mowa w ust. 2.

2. Policja, funkcjonariusze celni, funkcjonariusze
Stra˝y Granicznej oraz uprawnieni pracownicy zarzà-
dów dróg dokonujà kontroli na warunkach i w sposób
okreÊlonych w przepisach o kontroli ruchu drogowego,
z uwzgl´dnieniem przepisów niniejszego rozporzàdze-
nia.

§ 3. Kontrolowany jest obowiàzany umo˝liwiç kon-
trolujàcemu przeprowadzenie czynnoÊci kontrolnych,
a w szczególnoÊci:

1) udzielaç wyjaÊnieƒ,

2) okazaç dokumenty lub inne noÊniki informacji ob-
j´te zakresem kontroli,

3) udost´pniç dane majàce zwiàzek z przedmiotem
kontroli,

4) udost´pniç pojazd w zakresie obj´tym kontrolà,

5) umo˝liwiç sporzàdzenie kopii dokumentów wska-
zanych przez kontrolujàcego,

6) umo˝liwiç sporzàdzenie dokumentacji filmowej lub
fotograficznej, je˝eli mo˝e ona stanowiç dowód lub
przyczyniç si´ do utrwalenia dowodu w sprawie
b´dàcej przedmiotem kontroli.

§ 4. 1. Kontrolujàcy dokonuje ustaleƒ stanu faktycz-
nego na podstawie zebranych w toku kontroli dowo-
dów.

2. Dowodem, o którym mowa w ust. 1, sà w szcze-
gólnoÊci dokumenty, pisemne wyjaÊnienia kontrolo-
wanego, wyniki ogl´dzin.

§ 5. 1. Z przeprowadzonych czynnoÊci kontrolnych
kontrolujàcy sporzàdza protokó∏, zwany dalej „proto-
ko∏em kontroli”.



Dziennik Ustaw Nr 120 — 7831 — Poz. 1025

2. Wzór protoko∏u kontroli okreÊla za∏àcznik nr 1 do
rozporzàdzenia.

§ 6. 1. Protokó∏ kontroli podpisujà kontrolujàcy
i kontrolowany.

2. Je˝eli kontrolowany odmówi podpisania proto-
ko∏u kontroli, kontrolujàcy czyni o tym wzmiank´
w protokole.

3. Orygina∏ protoko∏u kontroli zatrzymuje kontrolu-
jàcy, a kopi´ przekazuje kontrolowanemu.

§ 7. 1. Je˝eli w czasie kontroli kontrolujàcy stwier-
dzi∏ nieprawid∏owoÊci uzasadniajàce na∏o˝enie kary
pieni´˝nej, sporzàdza decyzj´ o wymierzeniu stosow-
nej kary i przekazuje orygina∏ decyzji kontrolowanemu,
a jej kopi´ wraz z protoko∏em kontroli, o którym mowa
w § 5 ust. 1, przekazuje, niezw∏ocznie, nie póêniej ni˝
w terminie 14 dni, G∏ównemu Inspektorowi Transpor-
tu Drogowego.

2. Wzór decyzji, o której mowa w ust. 1, okreÊla za-
∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 8. 1. Na∏o˝onà kar´ pieni´˝nà:

1) uiszcza si´ w formie gotówkowej bezpoÊrednio
kontrolujàcemu, za pokwitowaniem zap∏aty, albo

2) przekazuje si´ na rachunek bie˝àcy — subkonto do-
chodów w∏aÊciwego, ze wzgl´du na miejsce prze-
prowadzenia kontroli, wojewódzkiego inspektora-

tu transportu drogowego; numer rachunku wska-
zuje si´ w decyzji, o której mowa w § 7 ust. 1.

2. Wzór pokwitowania, o którym mowa w ust. 1
pkt 1, okreÊla za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.

§ 9. 1. Kwoty pieni´˝ne uzyskane z kar uiszczonych
w formie gotówkowej organ, którego funkcjonariusz
lub pracownik na∏o˝y∏ kar´, wp∏aca niezw∏ocznie, nie
póêniej ni˝ w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia
kontroli, na rachunek bie˝àcy — subkonto dochodów
w∏aÊciwego, ze wzgl´du na miejsce przeprowadzenia
kontroli, wojewódzkiego inspektoratu transportu dro-
gowego.

2. Op∏aty zwiàzane z dokonywaniem wp∏aty kwot,
o których mowa w ust. 1, obcià˝ajà rachunek bie˝àcy
— subkonto wydatków w∏aÊciwego, ze wzgl´du na
miejsce przeprowadzenia kontroli, wojewódzkiego in-
spektoratu transportu drogowego.

3. Zwrotu uiszczonej kary pieni´˝nej, w przypadku
wydania decyzji o jej zwrocie, dokonuje si´ z rachunku
bie˝àcego — subkonta wydatków w∏aÊciwego, ze
wzgl´du na miejsce przeprowadzenia kontroli, woje-
wódzkiego inspektoratu transportu drogowego.

§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Infrastruktury: w z. A. Pi∏at
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 16 maja 2002 r. (poz. 1025)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR


