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UPRAWOMOCNIŁ SIĘ WYROK WSA

Wojewódzki  Sąd Administracyjny miał możliwość zapoznać się z naszą opinią,
i wskazał, że:
„W ocenie sądu, powyższe zapisy ustawowe, upoważniają do dokonania takiej interpretacji  
zapisów rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26  
czerwca 2012 r., iż § 2 pkt 1b tego aktu prawnego odnosi się do okresowego badania  
technicznego pojazdu,  który jest  zarejestrowany i  wobec tego do jego obowiązkowego  
wyposażenia  należą  tablice  rejestracyjne.  W  sytuacji  natomiast,  gdy  pojazd  jest  
rejestrowany po raz pierwszy na terenie kraju i przemieszczony został np. na lawecie jako  
pojazd  wyrejestrowany,  bez  ważnych  tablic  rejestracyjnych,  to  pierwszą  czynnością  
związaną  z  rejestracją  tego  pojazdu  na  terenie  kraju  powinno  być  przeprowadzenie  
badania  technicznego,  które  umożliwi  dopuszczenie  takiego  pojazdu  do  ruchu.  

W  takim  przypadku,  w  czasie  okresowego  badania 
technicznego,  diagnosta  nie  sprawdza  stanu  tablic  
rejestracyjnych,  skoro  pojazd  nie  ma  obowiązku  ich 
posiadania,  a  sam  brak  tablic  nie  może  skutkować 
negatywnym wynikiem badania.  ”  

Informujemy  również,  że  w odniesieniu  do  możliwości  przeprowadzania  badań 
technicznych pojazdów, podstawowa stacja kontroli  pojazdów ma prawo przeprowadzać 
okresowe badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony bez 
względu na zamieszczone wpisy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu wskazujące, że pojazd 
odpowiada  dodatkowym  wymaganiom,  które  zostały  wskazane  w  znowelizowanych 
przepisach podatkowych. 

Szczegóły zostaną omówione podczas ostatnich czterech seminarii szkoleniowych:
25 czerwiec  – Kartuzy, 26 czerwiec  – Olsztynek, 

27 czerwiec  – Białystok, 28 czerwiec – Mory k. Warszawy 
Pismo przewodnie i karta zgłoszeniowa znajduje się na stronach 

www.klubdiagnosty.pl i www.dlid.pl 

Z wyrazami szacunku

W przypadku, gdy dokonali już Państwo zgłoszenia, niniejszą informację należy traktować jako uzupełniającą
Niniejszą informację sporządzono dnia 13 czerwca 2014 r.

http://www.klubdiagnosty.pl/
http://www.dlid.pl/

