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Ustalenie z klientem
rodzaju badania

Ustalenie zakresu
badania

Zapoznanie siĊ z
wykazem czynnoĞci

Ustalenie
wysokoĞci opáaty

Wykonanie badania

Wystawienie dowodu
zapáaty i pobranie opáaty
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OPàATY za badania techniczne pojazdów
Lp.

Wyszczególnienie

Opáata w zá
(zawiera VAT)

Wykaz sporządzono na podstawie rozporządzeĔ Ministra Infrastruktury: w sprawie
zakresu i sposobu przeprowadzania badaĔ technicznych pojazdów oraz wzorów
dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. nr 227 z 2003 r,. poz. 2250
oraz Dz. U. nr 249 z 2004 r,. poz. 2499) oraz w sprawie wysokoĞci opáat związanych
z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badaĔ
technicznych pojazdów (Dz. U nr 223 z 2004 r., poz. 2261)
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1

Okresowe badanie techniczne:

1.1

- motocykl, ciągnik rolniczy

62,00

1.2

- samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu
nie wiĊcej niĪ 15 osób áącznie z kierowcą, samochód
ciĊĪarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkoáowy
powyĪej 0,4 t m.w.1)

98,00

1.3

- samochód ciĊĪarowy i specjalny, ciągnik samochodowy
siodáowy powyĪej 3,5 t do 16 t d.m.c.

153,00

1.4

- samochód ciĊĪarowy i specjalny, ciągnik samochodowy
siodáowy powyĪej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy
balastowy

176,00

1.5

- autobus przeznaczony do przewozu wiĊcej niĪ 15 osób
áącznie z kierowcą

199,00

1.6

- przyczepa ciĊĪarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.

40,00

1.7

- przyczepa ciĊĪarowa rolnicza powyĪej 1,5 t do 6 t d.m.c.

50,00

1.8

- przyczepa ciĊĪarowa rolnicza powyĪej 6 t d.m.c.

70,00

1.9

- przyczepa (naczepa) ciĊĪarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.

78,00

1.10

- przyczepa (naczepa) ciĊĪarowa i specjalna powyĪej 3,5 t
do 16 t d.m.c.

163,00

1.11

- przyczepa (naczepa) ciĊĪarowa i specjalna powyĪej 16 t
d.m.c.

177,00

1.12

- pojazd przeznaczony do przewozu materiaáów
niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)

85,00

1.13

- taksówka osobowa lub bagaĪowa (za warunki dodatkowe)

42,00

1.14

- pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)

50,00
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OPàATY za badania techniczne pojazdów
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Lp.

Wyszczególnienie

Opáata w zá
(zawiera VAT)

1.15

- pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie
specjalistyczne)

63,00

1.16

- pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do
przeprowadzania egzaminu paĔstwowego (za warunki
dodatkowe)

48,00

1.17

- tramwaj - wagon silnikowy

330,00

1.18

- tramwaj - wagon przegubowy

395,00

1.19

- tramwaj - wagon doczepny czynny

250,00

1.20

- tramwaj - wagon doczepny bierny

110,00

1.21

- trolejbus - badania elektryczne2)

115,00

2

Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespoáów w pojeĨdzie, w którym
stwierdzono usterki w trakcie badaĔ technicznych w zakresie:

2.1

- skutecznoĞci i równomiernoĞci dziaáania hamulców

20,00

2.2

- skutecznoĞci dziaáania hamulców tramwaju

120,00

2.3

- skutecznoĞci dziaáania hamulca elektrodynamicznego
trolejbusu

50,00

2.4

- ustawienia i natĊĪenia Ğwiateá drogowych i Ğwiateá mijania

14,00

2.5

- poáączeĔ ukáadu kierowniczego oraz jaáowego ruchu koáa
kierownicy, luzów w zawieszeniu

20,00

2.6

- toksycznoĞci spalin

14,00

2.7

- poziomu haáasu

20,00

2.8

- geometrii kóá jednej osi

36,00

2.9

- dziaáania amortyzatorów jednej osi

14,00

2.10

- wszystkich innych usterek áącznie

20,00
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Wyszczególnienie

Opáata w zá
(zawiera VAT)

Pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za
granicą (dotyczy równieĪ jednej sztuki pojazdu zwolnionego z badaĔ
homologacyjnych):

3.1

- motocykl, motorower, ciągnik rolniczy

116,00

3.2

- samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu
nie wiĊcej niĪ 15 osób áącznie z kierowcą, samochód
ciĊĪarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkoáowy
powyĪej 0,4 t m.w.

169,00

3.3

- samochód ciĊĪarowy i specjalny, ciągnik samochodowy
siodáowy powyĪej 3,5 t do 16 t d.m.c.

232,00

3.4

- samochód ciĊĪarowy i specjalny, ciągnik samochodowy
siodáowy powyĪej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy
balastowy

297,00

3.5

- autobus przeznaczony do przewozu wiĊcej niĪ 15 osób
áącznie z kierowcą

327,00

3.6

- przyczepa lekka, przyczepa ciĊĪarowa rolnicza do 1,5 t
d.m.c.

92,00

3.7

- przyczepa ciĊĪarowa rolnicza od 1,5 t do 6 t d.m.c.

134,00

3.8

- przyczepa ciĊĪarowa rolnicza powyĪej 6 t d.m.c.

165,00

3.9

- przyczepa (naczepa) ciĊĪarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.

170,00

3.10

- przyczepa (naczepa) ciĊĪarowa i specjalna powyĪej 3,5 t
do 16 t d.m.c.

269,00

3.11

- przyczepa (naczepa) ciĊĪarowa i specjalna powyĪej 16 t
d.m.c.

297,00
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Wyszczególnienie

Opáata w zá
(zawiera VAT)

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli
ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, Īe zagraĪa
bezpieczeĔstwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony
Ğrodowiska:

4.1

- okreĞlone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno
za kaĪde okreĞlone warunki techniczne lub badany ukáad
czy zespóá pojazdu)4)

20,00

4.2

- po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)

94,00

4.3

- dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym

51,00

5

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostĊ w
razie uzasadnionego przypuszczenia, Īe zagraĪa bezpieczeĔstwu ruchu
drogowego lub narusza wymagania ochrony Ğrodowiska:

5.1

- co do którego zachodzi podejrzenie, Īe nie speánia
okreĞlonych warunków technicznych3)

20,00

5.2

- po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)

94,00

6

Pozostaáe dodatkowe badania techniczne pojazdu:

6.1

- w którym dokonano montaĪu instalacji do zasilania gazem
w pojeĨdzie zarejestrowanym (za badanie specjalistyczne)

114,00

6.2

- który ma byü uĪywany jako taksówka osobowa lub
bagaĪowa (za warunki dodatkowe)

42,00

6.3

- który ma byü uĪywany jako uprzywilejowany (za warunki
dodatkowe)

50,00

6.4

- który ma byü uĪywany do przewozu materiaáów
niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)

85,00

6.5

- autobusu, który moĪe poruszaü siĊ po drogach z
prĊdkoĞcią 100 km/h (za badanie specjalistyczne)

126,00
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6.6

- do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu
paĔstwowego (za warunki dodatkowe)

48,00

6.7

- w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany
elementów powodujących zmianĊ danych w dowodzie
rejestracyjnym

82,00

6.8

o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 20
czerwca 1997 o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy
z dnia 20 czerwca 1997

50,00

6.9

skierowany przez starostĊ w celu ustalenia danych pojazdu
niezbĊdnych do jego rejestracji

60,00

6.10

pojazd sprowadzony z zagranicy i noszący Ğlady
uszkodzeĔ lub którego stan techniczny wskazuje na
naruszenie elementów noĞnych konstrukcji pojazdu,
mogących stwarzaü zagroĪenie dla bezpieczeĔstwa ruchu
drogowego

94,00

6.11

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

50,00

7

Sprawdzenie speániania dodatkowych warunków technicznych dla
niektórych pojazdów oraz pozostaáe czynnoĞci przeprowadzane w stacjach
kontroli pojazdów:

7.1

- prawidáowoĞci przystosowania pojazdu silnikowego do
ciągniĊcia przyczepy1)

35,00

7.2

- czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom
technicznym dla pojazdów przeznaczonych do
wykonywania czynnoĞci na drodze4)

21,00

7.3

- czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom
technicznym wymaganym dla pojazdów ciĊĪarowych
przystosowanych do przewozu osób4)

48,00

7.4

- czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom
technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego
autobusu miejskiego uĪywanego w komunikacji miejskiej
lub miejskiej i podmiejskiej4)

41,00
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7.5

- czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom
technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego4)

41,00

7.6

- wykonanie numeru nadwozia

49,00

7.7

- wykonanie numeru silnika

49,00

7.8

- wykonanie tabliczki i jej umieszczenie

36,00

7.9

- sporządzenie opinii (na wniosek wáaĞciciela pojazdu) do
indywidualnego wniosku o odstĊpstwo od warunków
technicznych

82,00

7.10

- pomiar prawidáowoĞci rozmieszczenia punktów bazowych
nadwozia samonoĞnego pojazdów samochodowych do 3,5
t d.m.c., związanych z zespoáami i ukáadami
bezpieczeĔstwa jazdy5)

255,00

ObjaĞnienia:
1)

W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją
w dowodzie rejestracyjnym o treĞci: "przystosowany do ciągniĊcia przyczepy" lub "HAK" nie
pobiera siĊ opáaty okreĞlonej w lp. 7.1 tabeli.
2)

Pozostaáe badania jak dla autobusu.

3)

W przypadku gdy opáata za badanie techniczne pojazdu powstaáa z poáączenia opáat
okreĞlonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byáaby wiĊksza od opáaty okreĞlonej w lp. 1 tabeli, pobiera
siĊ opáatĊ okreĞloną w lp. 1 tabeli.
4)

Opáata obowiązuje równieĪ przy okresowym badaniu technicznym.

5)

OpáatĊ mogą stosowaü tylko stacje kontroli pojazdów wyposaĪone w przyrząd do pomiarów
i oceny prawidáowoĞci rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonoĞnego pojazdów
samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespoáami i ukáadami bezpieczeĔstwa jazdy.

Uwaga: UĪyte w tekĞcie skróty oznaczają:
m.w. - masa wáasna pojazdu,

d.m.c. - dopuszczalna masa caákowita pojazdu.



Pozycje w cenniku, które mogą stanowiü samodzielną, koĔcową opáatĊ za
wykonane badanie techniczne pojazdu.







Pozycje w cenniku, które nie mogą stanowiü samodzielnej, koĔcowej
opáaty za wykonane badanie techniczne pojazdu.
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OPàATY za badania techniczne samochodu osobowego

Badania techniczne pojazdów skierowanych
Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostĊ, w razie uzasadnionego przypuszczenia, Īe zagraĪa bezpieczeĔstwu ruchu lub narusza wymagania ochrony
Ğrodowiska:
Lp
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1

Badanie skáada siĊ z:
Odpowiednich czynnoĞci
kontrolnych

Wykaz czynnoĞci:
Sprawdzenie kaĪdego wskazanego ukáadu lub zespoáu pojazdu
wedáug wytycznych okreĞlonych w
skierowaniu

Cena za
badanie w
zá (brutto)

UWAGA !
W przypadku gdy
za kaĪde áączna opáata za
okreĞlone kontrolĊ usterek po
warunki zsumowaniu przetechniczne kracza opáatĊ badania
okresowego,
lub badany przyjmuje siĊ opáatĊ
ukáad,
jak
za
badanie
czy zespóá okresowe,
tj.

20,00

pojazdu

SUMA:

Uwagi

98.00 zá

min 20 zá – max 98 zá

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostĊ w celu ustalenia
danych pojazdu niezbĊdnych do jego zarejestrowania:
Lp
1

Badanie skáada siĊ z:
Odpowiednich czynnoĞci
kontrolnych

Wykaz czynnoĞci:

Cena za
badanie w
zá (brutto)

UWAGA !
Opáata ryczaátowa za
ustalenie wszystkich
danych wskazanych
przez organ rejestrujący do ustalenia.

Ustalenie nieznanych danych
technicznych (np. w oparciu o
obowiązujące przepisy i dokumenty homologacyjne, dane producenta, katalog marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium RP itp.)

60 zá

SUMA:

Uwagi

Badanie przeprowadza siĊ zgodnie z
instrukcją zawartą w
zaá. nr n 6 do rozporządzenia
MI
w
sprawie zakresu i
sposobu przeprowadzania badan technicznych pojazdów
oraz wzorów dokumentów przy tych
badaniach (Dz. U. nr
227 z 2003 r. oz.
2250 z póĨ. zmian.)

60 zá
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OPàATY za badania techniczne samochodu osobowego

Badania techniczne pojazdów skierowanych

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostĊ w razie uzasadnionego przypuszczenia, Īe uczestniczyá w wypadku drogowym, w którym zostaáy uszkodzone
zasadnicze elementy noĞne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy
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Lp
1

Badanie skáada siĊ z:

Wykaz czynnoĞci:

CzynnoĞci badania okresowego (standard)

1. Identyfikacja pojazdu

Specjalistycznego badania
(powypadkowe)

Ogumienia
ĝwiateá
Ukáadu hamulcowego
Ukáadu kierowniczego
Podwozia i zawieszenia
Instalacji elektrycznej
Nadwozia i osprzĊtu
ZagadnieĔ związanych
z ochroną Ğrodowiska

98,00

SUMA:

Za zgodą wáaĞciciela
pojazdu
badanie
moĪe mieü równieĪ
moc sprawczą badania okresowego, co
umoĪliwi
ustalenie
terminu nastĊpnego
badania technicznego od dnia przeprowadzenia przedmiotowego badania

UWAGA !
Dodatkowa
próba
drogowa
tylko
w przypadkach uzasadnionych wynikami
pomiarów.

Dodatkowa kontrola:
10. Stanu technicznego i dziaáania
hamulców
11. ĝwiateá mijania
12. Ukáadu kierowniczego
13. Zawieszenia
14. Ustawienia kóá jezdnych
15. Tarcz kóá i ich mocowania oraz
ogumienia
16. Nadwozia/podwozia
17. Dodatkowa próba drogowa

Uwagi
Uwaga!!!

Sprawdzenie i ocena:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

c

Cena za
badanie w
zá (brutto)

+94,00

192 zá
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Badania techniczne pojazdów „po zmianach”
Dodatkowe badanie techniczne pojazdu w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub
wymiany dopuszczonych przez prawo elementów powodujących zmianĊ danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym tj. rodzaju, podrodzaju pojazdu, przeznaczenia, masy wáasnej, dopuszczalnej áadownoĞci, liczby miejsc, dopuszczalnej masy caákowitej
po istotnej zmianie poáoĪenia Ğrodka ciĊĪkoĞci pojazdu lub innej istotnej zmianie konstrukcyjnej, dopuszczalnej masy caákowitej ciągniĊtej przyczepy, najwiĊkszego dopuszczalnego
nacisku osi po zmianie konstrukcyjnej powodującej istotną zmianie rozkáadu nacisku na osie
pojazdu.
Lp
1

Badanie skáada siĊ z:

Wykaz czynnoĞci:

CzynnoĞci badania okresowego(standard)

1. Identyfikacja pojazdu

Specjalistycznego badania
(zmiana)

Ogumienia
ĝwiateá
Ukáadu hamulcowego
Ukáadu kierowniczego
Podwozia i zawieszenia
Instalacji elektrycznej
Nadwozia i osprzĊtu
ZagadnieĔ związanych
z ochroną Ğrodowiska

Uwagi
Uwaga !

Sprawdzenie i ocena:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1

Cena za
badanie w
zá (brutto)

98,00

Za zgodą wáaĞciciela
pojazdu
badanie
moĪe mieü równieĪ
moc sprawczą badania okresowego, co
umoĪliwi
ustalenie
terminu nastĊpnego
badania technicznego od dnia przeprowadzenia przedmiotowego badania

UWAGA !
10. OglĊdziny zewnĊtrzne
11. Sporządzenie opisu zmian
12. Ocena dokonanych zmian
13. Ustalenie nowych danych
technicznych pojazdu

SUMA:

+82,00

Przed oceną dokonanych zmian i ustaleniem nowych danych
technicznych
pojazdu moĪna w
uzasadnionych przypadkach
zaĪądaü
opinii rzeczoznawcy
samochodowego

180 zá
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OPàATY za badania techniczne samochodu osobowego

Badania techniczne pojazdów skierowanych
Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, Īe zagraĪa bezpieczeĔstwu ruchu drogowego
lub narusza wymagania ochrony Ğrodowiska :
Lp
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1

Badanie skáada siĊ z:
Odpowiednich czynnoĞci
kontrolnych

Wykaz czynnoĞci:
Sprawdzenie kaĪdego wskazanego ukáadu lub zespoáu pojazdu
wedáug wytycznych okreĞlonych w
skierowaniu

SUMA:

Cena za
badanie w
zá (brutto)

20,00
za kaĪde
okreĞlone
warunki
techniczne
lub badany
ukáad,
czy zespóá
pojazdu

Uwagi
UWAGA !
W przypadku gdy
áączna opáata za
kontrolĊ usterek po
zsumowaniu
przekracza opáatĊ badania
okresowego,
przyjmuje siĊ opáatĊ
jak
za
badanie
okresowe,
tj.

98.00 zá

min 20 zá – max 98 zá
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OPàATY za badania techniczne samochodu osobowego

Badania techniczne pojazdów skierowanych
Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, Īe uczestniczyá w wypadku drogowym, w
którym zostaáy uszkodzone zasadnicze elementy noĞne konstrukcji nadwozia, podwozia
lub ramy:

COPYRIGHT BY INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO, WARSZAWA

Lp
1

Badanie skáada siĊ z:

Wykaz czynnoĞci:

CzynnoĞci badania okresowego(standard)

Specjalistycznego badania
(powypadkowe)

Uwagi

1. Identyfikacja pojazdu
Uwaga !

Sprawdzenie i ocena:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2

Cena za
badanie w
zá (brutto)

Ogumienia
ĝwiateá
Ukáadu hamulcowego
Ukáadu kierowniczego
Podwozia i zawieszenia
Instalacji elektrycznej
Nadwozia i osprzĊtu
ZagadnieĔ związanych
z ochroną Ğrodowiska

98,00

Za zgodą wáaĞciciela
pojazdu
badanie
moĪe mieü równieĪ
moc sprawczą badania okresowego, co
umoĪliwi
ustalenie
terminu nastĊpnego
badania technicznego od dnia przeprowadzenia przedmiotowego badania

Dodatkowa kontrola:
10. Stanu technicznego i dziaáania
hamulców
11. ĝwiateá mijania
12. Ukáadu kierowniczego
13. Zawieszenia
14. Ustawienia kóá jezdnych
15. Tarcz kóá i ich mocowania oraz
ogumienia
16. Nadwozia/podwozia
17. Dodatkowa próba drogowa

SUMA:

+94,00

192 zá
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OPàATY za badania techniczne samochodu osobowego

Badania techniczne
pojazdów zasilanych gazem
Poáączone pierwsze oraz dodatkowe badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego, w
którym za granicą dokonano montaĪu instalacji do zasilania gazem w pojeĨdzie zarejestrowanym po raz pierwszy za granicą
Lp

COPYRIGHT BY INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO, WARSZAWA

1

Badanie skáada siĊ z:

Wykaz czynnoĞci:

Pierwszego badania
(okresowe-standard + specjalistyczne-z zagranicy*)

Cena za
badanie w
zá (brutto)

Uwagi

1. Identyfikacja pojazdu
Uwaga !

Sprawdzenie i ocena:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ogumienia
ĝwiateá
Ukáadu hamulcowego
Ukáadu kierowniczego
Podwozia i zawieszenia
Instalacji elektrycznej
Nadwozia i osprzĊtu
ZagadnieĔ związanych
z ochroną Ğrodowiska

Pomiar sprawnoĞci
amortyzatorów dotyczy tylko samochodu
osobowego

169,00

+

10. Dane pojazdu
11. Dodatkowa kontrola ukáadu
jezdnego:
- pomiar geometrii ustawienia kóá przednich i tylnych
oraz osi
- pomiar sprawnoĞci amortyzatorów

* - umowna nazwa
wg ITS

2

Specjalistycznego badania
(gaz)

Sprawdzenie i ocena:
12. Rozmieszczenie i mocowanie
instalacji
13. SzczelnoĞü instalacji
14. Dziaáanie reduktora
15. Dziaáanie elektrozaworu gazowego i paliwa bazowego
16. Dziaáanie zaworu ograniczającego wypáyw gazu
17. Dziaáanie urządzenia ograniczającego stopieĔ napeánienia
18. SzczelnoĞü obudowy zbiornika
i zaworów
Emisja zanieczyszczeĔ gazowych
przy zasilaniu gazem

SUMA:

Uwaga !

+114,00

Wymagane
jest
poĞwiadczenie
o
sprawnoĞci zbiornika
gazu
wystawione
przez polskie organy
dozoru technicznego
tj. TDT (poprzednio
KDT).

283 zá
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OPàATY za badania techniczne samochodu osobowego
Okresowe badanie techniczne pojazdu, przystosowanego do zasilania
gazem:
Lp

COPYRIGHT BY INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO, WARSZAWA

1

Badanie skáada siĊ z:

Wykaz czynnoĞci:

CzynnoĞci badania okresowego (standard)

Specjalistycznego badania
(gaz)

Uwagi

1. Identyfikacja pojazdu
Sprawdzenie i ocena:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2

Cena za
badanie w
zá (brutto)

Ogumienia
ĝwiateá
Ukáadu hamulcowego
Ukáadu kierowniczego
Podwozia i zawieszenia
Instalacji elektrycznej
Nadwozia i osprzĊtu
ZagadnieĔ związanych
z ochroną Ğrodowiska

98,00

Sprawdzenie i ocena:
10. Rozmieszczenie i mocowanie
instalacji
11. SzczelnoĞü instalacji
12. Dziaáanie reduktora
13. Dziaáanie elektrozaworu gazowego i paliwa bazowego
14. Dziaáanie zaworu ograniczającego wypáyw gazu
15. Dziaáanie urządzenia ograniczającego stopieĔ napeánienia
16. SzczelnoĞü obudowy zbiornika
i zaworów
17. Emisja zanieczyszczeĔ gazowych przy zasilaniu gazem

SUMA:

UWAGA !

+63,00

Pojazd wyposaĪony
w instalacje przystosowująca pojazd do
zasilania
gazem
powinien w dowodzie
rejestracyjnym
posiadaü w adnotacjach urzĊdowych

161 zá
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OPàATY za badania techniczne samochodu osobowego

Pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą
Pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą sprowadzonego ze Ğladami uszkodzeĔ lub którego stan wskazuje na naruszenie elementów noĞnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzaü zagroĪenie dla bezpieczeĔstwa ruchu drogowego
Lp
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1

Badanie skáada siĊ z:

Wykaz czynnoĞci:

Pierwszego badania
(okresowe-standard + specjalistyczne-z zagranicy*)

Cena za
badanie w
zá (brutto)

Uwagi

1. Identyfikacja pojazdu
Uwaga !

Sprawdzenie i ocena:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ogumienia
ĝwiateá
Ukáadu hamulcowego
Ukáadu kierowniczego
Podwozia i zawieszenia
Instalacji elektrycznej
Nadwozia i osprzĊtu
ZagadnieĔ związanych
z ochroną Ğrodowiska

Pomiar sprawnoĞci
amortyzatorów dotyczy tylko samochodu
osobowego

169,00

+

10. Dane pojazdu
11. Dodatkowa kontrola ukáadu
jezdnego:
- pomiar geometrii ustawienia kóá przednich i tylnych
oraz osi
- pomiar sprawnoĞci amortyzatorów

* - umowna nazwa
wg ITS

2

Odpowiednich czynnoĞci
kontrolnych (powypadkowe)

Dodatkowa kontrola:

Uwaga !

12. Stanu technicznego i dziaáania
hamulców
13. ĝwiateá mijania
14. Ukáadu kierowniczego
15. Zawieszenia
16. Ustawienia kóá jezdnych
17. Tarcz kóá i ich mocowania oraz
ogumienia
18. Nadwozia/podwozia
19. Dodatkowa próba drogowa

Zakres
czynnoĞci
kontrolnych zawarty
jest w zaáączniku nr
1 pkt 11 rozporządzenia MI w sprawie
zakresu i sposobu
przeprowadzania
badan technicznych
pojazdów oraz wzorów
dokumentów
przy tych badaniach
(Dz. U. nr 227 z
2003 r. poz. 2250 z
póĨ. zmian.)

SUMA:

+94,00

263 zá
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OPàATY za badania techniczne samochodu osobowego

Pierwsze, dodatkowe i okresowe badanie
techniczne taksówki osobowej
Pierwsze, dodatkowe lub okresowe badanie techniczne taksówki osobowej:
Lp

COPYRIGHT BY INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO, WARSZAWA

1

Badanie skáada siĊ z:

Wykaz czynnoĞci:

CzynnoĞci badania okresowego (standard)

Sprawdzenia warunków dodatkowych (taxi)

Uwagi

1. Identyfikacja pojazdu
Sprawdzenie i ocena:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2

Cena za
badanie w
zá (brutto)

Ogumienia
ĝwiateá
Ukáadu hamulcowego
Ukáadu kierowniczego
Podwozia i zawieszenia
Instalacji elektrycznej
Nadwozia i osprzĊtu
ZagadnieĔ związanych
z ochroną Ğrodowiska
Sprawdzenie i ocena:
10. Zalegalizowanego taksometru
11. Wymaganej iloĞci miejsc dla
pasaĪerów
12. Wymaganej liczby i rozmieszczenia drzwi pojazdu
13. Pomieszczenia na podrĊczny
bagaĪ pasaĪerów taksówki
osobowej
14. GaĞnicy
15. Apteczki
16. Koáa zapasowego
17. Wymaganego, dodatkowego
Ğwiatáa „TAXI” oraz jego rozmieszczenia
18. PrawidáowoĞci rozmieszczenia
dodatkowych (np. reklamowych) informacji na pojeĨdzie

SUMA:

98,00

UWAGA !
Zarówno przy pierwszym, dodatkowym
badaniu jak i okresowym,
badanie
techniczne
skáada
siĊ z tych samych
czynnoĞci i pobiera
siĊ jednakową opáatĊ

+42,00

140 zá
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OPàATY za badania techniczne samochodu osobowego

Badanie techniczne
pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy
i egzaminowania
Okresowe badania techniczne
pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy
Lp

COPYRIGHT BY INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO, WARSZAWA

1

Badanie skáada siĊ z:

Wykaz czynnoĞci:

CzynnoĞci badania okresowego (standard)

Sprawdzenia warunków dodatkowych (nauki jazdy)

Uwagi

1. Identyfikacja pojazdu
Sprawdzenie i ocena:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2

Cena za
badanie w
zá (brutto)

Ogumienia
ĝwiateá
Ukáadu hamulcowego
Ukáadu kierowniczego
Podwozia i zawieszenia
Instalacji elektrycznej
Nadwozia i osprzĊtu
ZagadnieĔ związanych
z ochroną Ğrodowiska
Sprawdzenie i ocena:
10. Dodatkowego pedaáu hamulca
roboczego, który umoĪliwia
przejĊcie sterowania ukáadem
hamulcowym
11. Liczby miejsc siedzących
12. Dodatkowych lusterek zewnĊtrznych: prawe i lewe
13. Dodatkowego lusterka wewnĊtrznego
14. Ogrzewanej tylnej szyby
15. Apteczki
16. Koáa zapasowego
17. Oznakowania
18. Dodatkowego wyposaĪenia
wymaganego w zaleĪnoĞci od
rodzaju pojazdu (np. tachograf,
ABS itp.)

SUMA:

98,00

+48,00

146 zá

Informacja techniczna – Patronat ITS
16

OPàATY za badania techniczne samochodu osobowego

Badanie techniczne
pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy
i egzaminowania
Dodatkowe badanie techniczne pojazdu do nauki jazdy, pojazdu do przeprowadzania egzaminu paĔstwowego
Lp

COPYRIGHT BY INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO, WARSZAWA

1

Badanie skáada siĊ z:

Wykaz czynnoĞci:

CzynnoĞci badania okresowego (standard)

Sprawdzenia warunków dodatkowych (nauki jazdy)

Uwagi

1. Identyfikacja pojazdu
Sprawdzenie i ocena:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2

Cena za
badanie w
zá (brutto)

Ogumienia
ĝwiateá
Ukáadu hamulcowego
Ukáadu kierowniczego
Podwozia i zawieszenia
Instalacji elektrycznej
Nadwozia i osprzĊtu
ZagadnieĔ związanych
z ochroną Ğrodowiska
Sprawdzenie i ocena:
10. Dodatkowego pedaáu hamulca
roboczego, który umoĪliwia
przejĊcie sterowania ukáadem
hamulcowym
11. Liczby miejsc siedzących
12. Dodatkowych lusterek zewnĊtrznych: prawe i lewe
13. Dodatkowego lusterka wewnĊtrznego
14. Ogrzewanej tylnej szyby
15. Apteczki
16. Koáa zapasowego
17. Oznakowania
18. Dodatkowego wyposaĪenia
wymaganego w zaleĪnoĞci od
rodzaju pojazdu (np. tachograf,
ABS itp.)

SUMA:

98,00

UWAGA !
Badanie
wykonuje
siĊ na wniosek wáaĞciciela, posiadacza
pojazdu lub starosty

48,00

146 zá
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OPàATY za badania techniczne samochodu osobowego

Przykáad ustalenia opáaty przy badaniu technicznym pojazdu:

COPYRIGHT BY INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO, WARSZAWA

taksówki osobowej przystosowanej do ciągniĊcia
przyczepy, wyposaĪonej w instalacjĊ gazową.
Badanie techniczne pojazdu:
taksówki osobowej, przystosowanej do ciągniĊcia przyczepy,
wyposaĪonej w instalacjĊ gazową
Lp
1

Badanie skáada siĊ z:
CzynnoĞci badania okresowego (standard)

Wykaz czynnoĞci:

Sprawdzenia warunków dodatkowych (taxi)

Uwagi

1. Identyfikacja pojazdu
Sprawdzenie i ocena:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2

Cena za
badanie w
zá (brutto)

Ogumienia
ĝwiateá
Ukáadu hamulcowego
Ukáadu kierowniczego
Podwozia i zawieszenia
Instalacji elektrycznej
Nadwozia i osprzĊtu
ZagadnieĔ związanych
z ochroną Ğrodowiska
Sprawdzenie i ocena:
10. Zalegalizowanego taksometru
11. Wymaganej iloĞci miejsc dla
pasaĪerów
12. Wymaganej liczby i rozmieszczenia drzwi pojazdu
13. Pomieszczenia na podrĊczny
bagaĪ pasaĪerów taksówki
osobowej

98,00

+42,00
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OPàATY za badania techniczne samochodu osobowego
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3

4

Sprawdzenia prawidáowoĞci
przystosowania pojazdu silnikowego do ciągniĊcia przyczepy (hak)

Specjalistycznego badania
(gaz)

14. GaĞnicy
15. Apteczki
16. Koáa zapasowego
17. Wymaganego, dodatkowego
Ğwiatáa „TAXI” oraz jego rozmieszczenia
18. PrawidáowoĞci rozmieszczenia
dodatkowych (np. reklamowych) informacji na pojeĨdzie
Sprawdzenie i ocena:
19. Mocowania haka holowniczego
20. Tabliczki znamionowej
21. Certyfikatu, znaku bezpieczeĔstwa lub homologacji
22. Zabezpieczenia przed samoczynnym rozáączaniem
23. PrawidáowoĞci podáączenia
oraz stanu instalacji elektrycznej

UWAGA !

+35,00

OpáatĊ pobiera siĊ
jedynie w przypadku,
gdy pojazd badany
na stacji nie posiada
jeszcze
odpowiedniego wpisu w dowodzie rejestracyjnym.

Sprawdzenie i ocena:
24. Rozmieszczenie i mocowanie
instalacji
25. SzczelnoĞü instalacji
26. Dziaáanie reduktora
27. Dziaáanie elektrozaworu gazowego i paliwa bazowego
28. Dziaáanie zaworu ograniczającego wypáyw gazu
29. Dziaáanie urządzenia ograniczającego stopieĔ napeánienia
30. SzczelnoĞü obudowy zbiornika
i zaworów
31. Emisja zanieczyszczeĔ gazowych przy zasilaniu gazem

+63,00

203 zá
(bez opáaty za sprawdzenie
haka holowniczego)

238 zá

SUMA:

(z opáatą za sprawdzenie
haka holowniczego – kiedy
brak adnotacji w dowodzie
rejestracyjnym „Hak”)
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OPàATY za badania techniczne samochodu osobowego

Przykáad ustalenia opáaty przy dodatkowym
badaniu technicznym pojazdu:
do nauki jazdy, wyposaĪonego w instalacjĊ gazową, uczestniczącego w wypadku drogowym

COPYRIGHT BY INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO, WARSZAWA

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu:
do nauki jazdy, wyposaĪonego w instalacjĊ gazową, uczestniczącego w
wypadku drogowym
Lp
1

Badanie skáada siĊ z:
CzynnoĞci badania okresowego (standard)

Wykaz czynnoĞci:
1. Identyfikacja pojazdu

Sprawdzenia warunków dodatkowych (nauka jazdy)

Ogumienia
ĝwiateá
Ukáadu hamulcowego
Ukáadu kierowniczego
Podwozia i zawieszenia
Instalacji elektrycznej
Nadwozia i osprzĊtu
ZagadnieĔ związanych
z ochroną Ğrodowiska

Uwagi
Uwaga !
Badanie techniczne
przeprowadza siĊ na
podstawie skierowania
przez
organ
kontroli ruchu drogowego lub starostĊ.

Sprawdzenie i ocena:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2

Cena za
badanie w
zá (brutto)

98,00

Za zgodą wáaĞciciela
pojazdu
badanie
moĪe mieü równieĪ
moc sprawczą badania okresowego, co
umoĪliwi
ustalenie
terminu nastĊpnego
badania technicznego od dnia przeprowadzenia przedmiotowego badania.

Sprawdzenie i ocena:
10. Dodatkowego pedaáu hamulca
roboczego, który umoĪliwia
przejĊcie sterowania ukáadem
hamulcowym
11. Liczby miejsc siedzących
12. Dodatkowych lusterek zewnĊtrznych: prawe i lewe
13. Dodatkowego lusterka wewnĊtrznego
14. Ogrzewanej tylnej szyby
15. Apteczki
16. Koáa zapasowego
17. Oznakowania
Dodatkowego wyposaĪenia wymaganego w zaleĪnoĞci od rodzaju pojazdu (np. tachograf, ABS
itp.)

+48,00
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OPàATY za badania techniczne samochodu osobowego
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3

Specjalistycznego badania
(gaz)

Sprawdzenie i ocena:
18. Rozmieszczenie i mocowanie
instalacji
19. SzczelnoĞü instalacji
20. Dziaáanie reduktora
21. Dziaáanie elektrozaworu gazowego i paliwa bazowego
22. Dziaáanie zaworu ograniczającego wypáyw gazu
23. Dziaáanie urządzenia ograniczającego stopieĔ napeánienia
24. SzczelnoĞü obudowy zbiornika
i zaworów
25. Emisja zanieczyszczeĔ gazowych przy zasilaniu gazem

4

Specjalistycznego badania
(powypadkowe)

+63,00

UWAGA !
Dodatkowa
próba
drogowa
tylko
w przypadkach uzasadnionych wynikami
pomiarów.

Dodatkowa kontrola:
26. Stanu technicznego i dziaáania
hamulców
27. ĝwiateá mijania
28. Ukáadu kierowniczego
29. Zawieszenia
30. Ustawienia kóá jezdnych
31. Tarcz kóá i ich mocowania oraz
ogumienia
32. Nadwozia/podwozia
33. Dodatkowa próba drogowa

SUMA:

+94,00

303,00 zá
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OPàATY za badania techniczne samochodu osobowego
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Dodatkowe badanie techniczne pojazdu, w
którym zostaáa dokonana naprawa wynikająca ze zdarzenia powodującego odpowiedzialnoĞü zakáadu ubezpieczeĔ z tytuáu zawartej
umowy ubezpieczenia okreĞlonego w grupie
3 i 10 dziaáu II zaáącznika do ustawy o dziaáalnoĞci ubezpieczeniowej na kwotĊ przekraczającą 2000 zá.

Badanie techniczne pojazdu w którym zostaá dokonana naprawa wynikająca
ze zderzenia powodującego odpowiedzialnoĞü zakáadu ubezpieczeĔ z tytuáu
zawartej umowy ubezpieczeniowej polegająca na wymianie reflektora co potwierdzone jest przedáoĪonym przez wáaĞciciela pojazdu protokóáem
szkody
Lp
1

Badanie skáada siĊ z:
Dodatkowego badania

Wykaz czynnoĞci:

Cena za
badanie w
zá (brutto)

Uwagi

1. Identyfikacja pojazdu

I Wariant

Sprawdzenie i ocena:
2. Ustawienia Ğwiateá,
3. Stanu technicznego, dziaáania i
rozmieszczenia
4. ĝwiatáoĞci Ğwiateá drogowych
5. Korektora ustawienia Ğwiateá

SUMA:

50,00

UWAGA !
Badanie polega na
sprawdzeniu i ocenie
speánienia
warunków
technicznych związanych z dokonaną naprawą

50,00 zá
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Dodatkowe badanie techniczne pojazdu, w którym zostaáa dokonana naprawa wynikająca ze
zdarzenia powodującego odpowiedzialnoĞü zakáadu ubezpieczeĔ z tytuáu zawartej umowy
ubezpieczenia okreĞlonego w grupie 3 i 10
dziaáu II zaáącznika do ustawy o dziaáalnoĞci
ubezpieczeniowej na kwotĊ przekraczającą
2000 zá.
Badanie techniczne pojazdu w którym zostaá dokonana naprawa wynikająca
ze zderzenia powodującego odpowiedzialnoĞü zakáadu ubezpieczeĔ z tytuáu
zawartej umowy ubezpieczeniowej w ramach którego wymagana jest dodatkowa kontrola ustawienia kóá jezdnych pojazdu
Lp
1

2

Badanie skáada siĊ z:

Wykaz czynnoĞci:

Okresowego badania (standard)

Specjalistycznego badania
(powypadkowe)

Cena za
badanie w
zá (brutto)

Uwagi

1. Identyfikacja pojazdu
Sprawdzenie i ocena:
2. Ogumienia
3. ĝwiateá
4. Ukáadu hamulcowego
5. Ukáadu kierowniczego
6. Podwozia i zawieszenia
7. Instalacji elektrycznej
8. Nadwozia i osprzĊtu
9. ZagadnieĔ związanych
z ochroną Ğrodowiska
Dodatkowa kontrola:
10. Stanu technicznego i dziaáania
hamulców
11. ĝwiateá mijania
12. Ukáadu kierowniczego
13. Zawieszenia
14. Ustawienia kóá jezdnych
15. Tarcz kóá i ich mocowania oraz
ogumienia
16. Nadwozia/podwozia
17. Dodatkowa próba drogowa

SUMA:

II Wariant

98,00

UWAGA !
Zakres
badania
technicznego
w
przypadku,
kiedy
dokonana naprawa
wymaga
specjalistycznego badania
technicznego.

+94,00

Za zgodą wáaĞciciela
pojazdu
badanie
moĪe mieü równieĪ
moc sprawczą badania okresowego, co
umoĪliwi
ustalenie
terminu nastĊpnego
badania technicznego od dnia przeprowadzenia przedmiotowego badania.

192 zá
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