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Stowarzyszenia Producentów Części

Motoryzacyjnych i Pojazdów

W odpowiedzi na pismo z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie wejścia w życie z dniem 1 lipca 2016 r.

przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 6 maja 2016 r. zmieniającego

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego

wyposażenia (Dz. U. poz. 858), Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury

i Budownictwa przedstawia poniższe wyjaśnienia.

Uprzejmie informujemy, że ww. rozporządzenie jako projekt, w dniu 4 listopada 2014 r. pismem nr DTD-

IV-020-4-MB/2014 zostało skierowane do konsultacji społecznych, także do zaopiniowania przez

Stowarzyszenie Producentów Części Motoryzacyjnych i Pojazdów (SPCM). W ramach przedmiotowych

konsultacji SPCM w piśmie z dnia 27 listopada 2014 r. zgłosiło jedną ogólną uwagę dotyczącą

"przystępności języka" użytego w projekcie rozporządzenia.

W ramach trwających od ww. daty konsultacji społecznych oraz na kolejnych etapach procedury

legislacyjnej, SPCM nie występowało z innymi propozycjami dotyczącymi wprowadzenia dla

projektowanych przepisów dodatkowego okresu dostosowawczego. Należy podkreślić, że przez cały

proces legislacyjny, trwający przeszło półtora roku, projekt rozporządzenia był podany do publicznej

wiadomości w biuletynie informacji publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce rządowy

proces legislacyjny. Z informacji docierających do resortu transportu przedsiębiorcy prowadzący

działalność gospodarczą w zakresie zmian konstrukcyjnych pojazdu, o których mowa wart. 66 ust. 4 pkt

6 lit. b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137,

z pÓŹI'T.'- zm.) wiedzieli o planowanych zmianach przepisów, które w pierwotnej' wersji projektu

rozporządzenia miały wejść w życie wcześni~ bo już 1 stycznia 2016 r.

Mając na uwadze powyższe oraz fakt, iż proces legislacyjny omawianego projektu rozporządzenia

został zakończony, a rozporządzenie zostało ogłoszone, uprzejmie informujemy, że przedstawiony

przez Państwa postulat wprowadzenia dodatkowego okresu dostosowawczego, w którym będą

obowiązywać nowe i stare przepisy, nie jest możliwy do realizacji.
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