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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie formularza listy kontrolnej.
Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 28 paêdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671) zarzàdza si´, co
nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) wzór formularza listy kontrolnej, wype∏nianej przez
osoby dokonujàce kontroli przewozu drogowego
towarów niebezpiecznych oraz wymagaƒ zwiàzanych z tym przewozem;
2) sposób i zakres wype∏niania listy kontrolnej.
§ 2. Wzór formularza listy kontrolnej okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia.
§ 3. List´ kontrolnà wype∏nia si´ w ca∏oÊci poprzez:
1) wpisanie odpowiednich danych w rubrykach 1—5,
7—11 oraz 28 i 29;
2) zakreÊlenie odpowiedniego pola w pozosta∏ych rubrykach, a w przypadku stwierdzenia nieprawid∏owoÊci — dodanie opisu tej nieprawid∏owoÊci.

§ 4. 1. List´ kontrolnà wype∏nia si´ odr´cznie,
w sposób czytelny, d∏ugopisem barwy niebieskiej lub
czarnej, z zastrze˝eniem ust. 2.
2. Lista kontrolna mo˝e byç wype∏niana za pomocà
pisma komputerowego, je˝eli jej wydruk wraz z kopià
i podpisanie nastàpi nie póêniej ni˝ w momencie zakoƒczenia kontroli.
§ 5. 1. Wype∏nionà list´ kontrolnà oraz jej kopi´
podpisuje osoba przeprowadzajàca kontrol´, podajàc
w sposób czytelny swoje imi´ i nazwisko, stanowisko
s∏u˝bowe oraz nazw´ organu lub jednostki, w imieniu
którego przeprowadzi∏a kontrol´.
2. W przypadku gdy kontrola przeprowadzana jest
przez kilka osób reprezentujàcych ten sam organ lub
jednostk´, list´ kontrolnà oraz jej kopi´ podpisuje ka˝da z tych osób, w sposób okreÊlony w ust. 1.
3. W przypadku gdy kontrola przeprowadzana jest
przy wspó∏udziale co najmniej dwóch upowa˝nionych
organów lub jednostek, list´ kontrolnà oraz jej kopi´
podpisuje przedstawiciel ka˝dego z nich, w sposób
okreÊlony w ust. 1.

———————
1)

Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302).

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.
Minister Infrastruktury: w z. A. Pi∏at
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