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1302
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 8 sierpnia 2005 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wysokoÊci op∏at zwiàzanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badaƒ technicznych pojazdów
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 i Nr 109, poz. 925) zarzàdza si´, co nast´puje:

zwiàzanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badaƒ technicznych pojazdów (Dz. U. Nr 223, poz. 2261)
w za∏àczniku, w Tabeli op∏at za badania techniczne pojazdów, po cz´Êci oznaczonej lp. 6.10
dodaje si´ cz´Êç oznaczonà lp. 6.11 w brzmieniu:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
29 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie wysokoÊci op∏at

6.11

pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo
o ruchu drogowym

50,00

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 22 sierpnia 2005 r.
Minister Infrastruktury: K. Opawski
———————
1)

Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzàdzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury
(Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

1303
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 10 sierpnia 2005 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badaƒ technicznych pojazdów
oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach
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 i Nr 109, poz. 925) zarzàdza si´, co nast´puje:

1) w § 2 w ust. 1 dodaje si´ pkt 12 w brzmieniu:

§ 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 badaniach (Dz. U. Nr 227, poz. 2250 oraz z 2004 r. Nr 249,
poz. 2499) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

2) w § 3 w ust. 1 dodaje si´ pkt 15 w brzmieniu:

———————
1)

Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

„12) dodatkowe — dotyczàce pojazdu, o którym
mowa w art. 81 ust. 8 pkt 6 ustawy.”;

„15) dodatkowego — dotyczàcego pojazdu, o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 6 ustawy — zakres badania, o którym mowa w pkt 17 za∏àcznika nr 1 do rozporzàdzenia.”;
3) w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia w tabeli „Wykaz czynnoÊci kontrolnych oraz metody i kryteria
oceny stanu technicznego pojazdu podczas przeprowadzania badania technicznego” dodaje si´
pkt 17 w brzmieniu:

