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Na podstawie art. 81 ust. 10 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z póên. zm.3)) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu i sposobu

przeprowadzania badaƒ technicznych pojazdów oraz
wzorów dokumentów stosowanych przy tych bada-
niach (Dz. U. Nr 227, poz. 2250, z 2004 r. Nr 249,
poz. 2499 oraz z 2005 r. Nr 155, poz. 1303) w za∏àczni-
ku nr 1 pkt 8.1.14. otrzymuje brzmienie:

316

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 26 lutego 2009 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badaƒ technicznych pojazdów
oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach2)

8.1.14. Ogranicznik
pr´dkoÊci

1. Sprawdzenie, czy zainstalowany jest
ogranicznik pr´dkoÊci — o ile jest to
mo˝liwe.

1. Brak ogranicznika pr´dkoÊci — o ile jest
wymagany.

2. Sprawdzenie wa˝noÊci tabliczki ogra-
nicznika pr´dkoÊci4) — o ile wyst´puje.

2. Brak wa˝nej tabliczki ogranicznika
pr´dkoÊci4) — o ile wyst´puje.

3. Sprawdzenie, czy ogranicznik pr´dkoÊci
uniemo˝liwia przekroczenie okreÊlo-
nych wartoÊci pr´dkoÊci — o ile jest to
mo˝liwe.

3. Ogranicznik pr´dkoÊci umo˝liwia prze-
kroczenie okreÊlonych wartoÊci pr´dkoÊ-
ci.

4. Sprawdzenie, czy na ograniczniku pr´d-
koÊci nie zosta∏y naruszone plomby lub
inne Êrodki zabezpieczajàce przed nie-
uprawnionà manipulacjà — o ile jest to
mo˝liwe.

4. Naruszenie plomb lub innych Êrodków
zabezpieczajàcych przed nieuprawnio-
nà manipulacjà.

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

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

———————
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) Niniejsze rozporzàdzenie, w zakresie swojej regulacji, wdra˝a postanowienia dyrektywy Rady 96/96/WE z dnia 20 grud-
nia 1996 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw Paƒstw Cz∏onkowskich dotyczàcych badaƒ przydatnoÊci do ruchu drogo-
wego pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz. Urz. WE L 46 z 17.02.1997, str. 1, z póên. zm.).

3) 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 i Nr 18, poz. 97.

4) Za wa˝nà tabliczk´ urzàdzenia ograniczenia pr´dkoÊci uznaje si´ tabliczk´ zamieszczonà przez producenta pojazdu, zgod-
nie z regulaminem nr 89 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych.


