10.BADANIE JAKOŚCI SPALIN – wprowadzenie obowiązku dokumentowania jakości
spalin przez stacje kontroli pojazdów oraz wymogu badania spalin w trakcie kontroli
drogowej;
Pytania:
Czy wprowadzono obowiązek dokumentowania jakości spalin przez stacje kontroli
pojazdów?
a) Jeśli tak, w jakich przepisach ten wymóg został wprowadzony?
b) Jeśli tak, kiedy to nastąpiło?
c) Jeśli tak, w jaki sposób przebiega kontrola egzekucji tych przepisów?
d) Jeśli nie, na kiedy przewidziane jest wprowadzenie tego wymogu do przepisów prawa
krajowego?
e) Jeśli powstał projekt takiego aktu prawnego, prosimy o jego udostępnienie na niniejszy
adres e-mail.
Czy wprowadzono obowiązek badania spalin w trakcie kontroli drogowej?
a) Jeśli tak, w jakich przepisach ten wymóg został wprowadzony?
b) Jeśli tak, kiedy to nastąpiło?
c) Jeśli tak, w jaki sposób przebiega kontrola egzekucji tych przepisów?
d) Jeśli nie, na kiedy przewidziane jest wprowadzenie tego obowiązku do przepisów
prawa krajowego? Jeśli powstał projekt takiego aktu prawnego, prosimy o jego
udostępnienie na niniejszy adres e-mail.
Odpowiedź:
Ministerstwo Środowiska:
W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa (MliB) procedowany jest projekt ustawy o
zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (UC 65).
Przedmiotowy projekt reguluje całokształt zagadnień związanych z badaniami technicznymi
począwszy od wymagań dla kandydatów na diagnostów, zasad ich dopuszczania do zawodu
diagnosty, systemu szkolenia, dopuszczania stacji kontroli pojazdów, nadzoru nad ich
działalnością.
W procedowanym projekcie przewiduje się przeniesienie dotychczasowych kompetencji
starostów i powierzenie Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego jako jednostce
podległej ministrowi właściwemu do spraw transportu kompetencji organu odpowiedzialnego
za organizację i funkcjonowanie systemu badań technicznych pojazdów oraz sprawowanie
nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów. Wiąże się to z przeniesieniem na Dyrektora
Transportowego Dozoru Technicznego zadań związanych z wykonywaniem nadzoru nad
stacjami kontroli pojazdów, wydawaniem uprawnień do przeprowadzania badań technicznych
pojazdów, prowadzeniem centralnego rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli
pojazdów oraz diagnostów.
Projekt uwzględnia także kwestię wprowadzenia obowiązku dokumentowania jakości spalin

przez stacje kontroli pojazdów oraz wymogu badania spalin w trakcie kontroli drogowej.
Archiwizacja/dokumentowanie tychże wyników pomiarów (tj. pomiarów emisji spalin
emitowanych przez pojazdy) została uwzględniona w ww. pracach legislacyjnych dot. ustawy
- Prawo o ruchu drogowym. W tym kontekście należy wskazać, iż zgodnie z przepisami ustawy
- Prawo o ruchu drogowym, badanie spalin emitowanych przez pojazdy wchodziło i wchodzi
w zakres badania technicznego pojazdu i jest jego nieodłącznym elementem. Obecnie
procedowany projekt jedynie uzupełnia tę kwestię o element konieczności archiwizowania
wyników pomiarów.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji:
W odpowiedzi na wniosek (email) z dn. 03.10.2017 r. o udostępnienie informacji publicznej
w zakresie Cyt. „Czy wprowadzono obowiązek dokumentowania jakości spalin przez stacje
kontroli pojazdów (...) obowiązek badania spalin w trakcie kontroli drogowej”, w odniesieniu
do pytania numer 2 uprzejmie informuję, że obecnie obowiązujące przepisy nie nakładają na
organ kontroli ruchu drogowego obligatoryjnego obowiązku badania spalin samochodowych
w toku kontroli drogowej. Ponadto, w chwili obecnej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i
Administracji nie są prowadzone prace legislacyjne zmierzające do wprowadzenia tego
obowiązku do przepisów prawa krajowego. W odniesieniu do pytania numer 1, uprzejmie
informuję, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie dysponuje informacjami
z przedmiotowego zakresu oraz takowych nie gromadzi. Jednocześnie uprzejmie proponuję
rozważenie wystąpienia w interesującej Pana sprawie do Ministerstwa Infrastruktury i
Budownictwa, które wydaje się być organem właściwym do udzielenia informacji W
przedmiotowej sprawie.
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa:
Kwestia dokumentowania jakości spalin przez stacje kontroli pojazdów została
rozstrzygnięta. Stosowny zapis widnieje w projektowanej zmianie do ustawy – Prawo o ruchu
drogowym (UC65), który jest obecnie procedowany. Projekt ten można odnaleźć pod linkiem:
http://legislacia.rc.gov.pl/projekt 12290511

