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MINISTER INFRASTRUKTURY  Warszawa,  dnia 04 marca 2021 r.

Znak sprawy: DTD-7.4400.17.2021

Szanowny Pan  
Wiktor Szmulewicz 
Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych 
e-mail:  sekretariat@krir.pl 

Szanowny Panie Prezesie, 

W odpowiedzi na pismo z dnia 8 lutego 2021 r., znak: KRIR/JM/131/2021, przekazujące pismo 
Podlaskiej Izby Rolniczej w sprawie podjęcia prac legislacyjnych zmierzających do zmiany przepisów 
w ustawie o ruchu drogowym, w celu usprawnienia systemu badań technicznych ciągników rolniczych 
i przyczep powyżej 3,5 tony, przedstawiam następujące informacje.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo 
o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 802), podmioty, które w dniu wejścia w życie 
ww. ustawy prowadziły podstawową stację kontroli pojazdów albo podstawową stację kontroli pojazdów 
wykonującą niektóre badania z zakresu okręgowej stacji kontroli pojazdów, mogły do dnia 31 grudnia 2015 r. 
wykonywać badania techniczne w zakresie określonym w posiadanym poświadczeniu, o którym mowa w art. 
83 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 
z późn. zm.). 

Zgodnie z powyższym stanem prawnym podstawowa stacja kontroli pojazdów posiadająca w swoim zakresie 
wykonywanych badań symbol rodzaju pojazdu „T” mogła wykonywać badania wszystkich ciągników 
rolniczych do dnia 31 grudnia 2015 r. 

Na podstawie obecnie obowiązującego art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo 
o ruchu drogowym w podstawowej stacji kontroli pojazdów przeprowadza się badania techniczne pojazdów 
(w tym ciągników rolniczych oraz przyczep rolniczych) o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 
3,5 t. 

Pragnę poinformować, że w dniu 21 października 2020 r. Minister Infrastruktury skierował do uzgodnień 
międzyresortowych i konsultacji publicznych projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym 
oraz niektórych innych ustaw (UC48), który zakłada zmiany w systemie badań technicznych pojazdów. 
Projektowane przepisy ograniczone zostały do prawidłowego wdrożenia dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/45/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu 
drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylającą dyrektywę 2009/40/WE (Dz. Urz. UE L 127 
z 29.04.2014, str. 51, z późn. zm.) i nie zawierają wcześniej planowanych rozwiązań dających możliwość 
przeprowadzenia badań technicznych wszystkich ciągników rolniczych i przyczep rolniczych także poza 
stacją kontroli pojazdów. Mając na względzie powyższe, obecnie procedowany projekt ustawy nie zawiera 
zmiany przepisów w tym zakresie.

Łączę wyrazy szacunku, 

z upoważnienia Ministra Infrastruktury

Rafał Weber

Sekretarz Stanu 
Dokument podpisany elektronicznie.
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Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest minister właściwy do spraw transportu z siedzibą 
w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, zwany dalej „Administratorem danych”;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrzenia złożonego przez Pana/Panią pisma 
dotyczącego tematyki badań technicznych pojazdów, która znajduje się w zakresie właściwości ministra 
właściwego do spraw transportu;

3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach 
administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1220) i rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 
listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 2257, z późn. zm.) oraz konieczność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących 
na Administratorze danych wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) nakładającej na Administratora danych obowiązek 
przechowywania dokumentacji napływającej do organu oraz powstającej w organach państwowych;

4) Administrator danych przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innym podmiotom 
świadczącym na rzecz Administratora danych usługi z zakresu IT;

5) podanie danych osobowych jest dobrowolne;
6) posiada Pani/Pan prawo do:

 żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia 
przetwarzania,

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie w jakim przetwarzanie 
nie wynika z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu;
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do załatwienia sprawy, 

a następnie przez okres 10 lat zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy 
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164), 
po tym czasie dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przez Administratora 
danych obowiązków wynikających z przepisów ww. ustawy;

9) dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Infrastruktury: Inspektor ochrony 
danych, Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6,  00-928 Warszawa, adres e-mail: 
inspektor.RODO@mi.gov.pl. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania przez Administratora danych Pani/Pana danych osobowych 
oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.
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