
                    

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2022 r. 

Poz. 921 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) 

z dnia 7 kwietnia 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, warunków, terminów i sposobu przeprowadzania  

badań technicznych tramwajów i trolejbusów oraz jednostek wykonujących te badania 

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 

z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zakresu, warunków, terminów  

i sposobu przeprowadzania badań technicznych tramwajów i trolejbusów oraz jednostek wykonujących te badania (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1651) w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Badania techniczne tramwajów oraz badania techniczne trolejbusów w części elektrycznej wykonują nastę-

pujące jednostki: 

1) Instytut Rozwoju Miast i Regionów, 

2) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny, 

3) Politechnika Śląska, 

4) Politechnika Krakowska 

– zwane dalej „jednostką badawczą”.”. 

§ 2. Badania techniczne tramwajów oraz badania techniczne trolejbusów w części elektrycznej rozpoczęte i nieza-

kończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia są kontynuowane przez jednostki badawcze, o których 

mowa w § 1 ust. 4 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem. 

§ 3. Wpisy w zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym dotyczące badań technicznych tramwajów 

oraz badań technicznych trolejbusów w części elektrycznej dokonane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporzą-

dzenia zachowują ważność. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk 

                                                           
1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 463, 694, 720, 1641, 1997, 2165, 2269 

i 2328 oraz z 2022 r. poz. 655. 
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