DZIENNIK URZĘDOWY
Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
Warszawa, dnia 5 maja 2016 r.
Poz. 17
ZARZĄDZENIE NR 17/2016
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 4 maja 2016 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu systemu kontroli
i sankcjonowania naruszeń związanych z przejazdem pojazdów nienormatywnych przy
wykorzystaniu urządzeń do ważenia pojazdów w ruchu
Na podstawie art. 52 ust. 1 i art. 54 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie
drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Powołuje się Zespół do spraw opracowania projektu systemu kontroli i sankcjonowania
naruszeń związanych z przejazdem pojazdów nienormatywnych przy wykorzystaniu urządzeń do
ważenia pojazdów w ruchu, zwanego dalej „systemem ważenia dynamicznego”, ze szczególnym
uwzględnieniem propozycji aktów prawnych niezbędnych do wdrożenia i funkcjonowania tego
systemu, zwany dalej „Zespołem”.
§ 2. W skład Zespołu wchodzą:
1)

Michał Pierzchała – p.o. zastępcy Głównego Inspektora Transportu Drogowego –
Przewodniczący Zespołu;

2)

Renata Rychter – dyrektor Biura Prawnego – I Zastępca Przewodniczącego Zespołu;

3)

Hubert Jednorowski – zastępca dyrektora Biura Nadzoru Inspekcyjnego – II Zastępca
Przewodniczącego Zespołu;

4)

Bartosz Jabłonka – Biuro Nadzoru Inspekcyjnego – członek Zespołu;

5)

Mariusz Kurczyński – Biuro Nadzoru Inspekcyjnego – członek Zespołu;

6)

Patryk Mietelski – Biuro Prawne – członek Zespołu;

7)

Wiktor Grudzień – Biuro Prawne – członek Zespołu;

8)

Sławomir Zaniewski – Biuro Dyrektora Generalnego – Sekretarz Zespołu.

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 486, 805, 915 i 1310 oraz
z 2015 r. poz. 211, 390, 978, 1269, 1273 i 1893.
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§ 3. Do zadań Zespołu należy:
1)

opracowanie projektu systemu ważenia dynamicznego, w tym określenie jego wymogów
funkcjonalnych;

2)

przygotowanie propozycji projektów aktów prawnych dotyczących zmian w obowiązujących
przepisach prawa, ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.2)), ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 460, z późn. zm.3)) oraz
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2007 r. w sprawie wymagań, którym
powinny odpowiadać wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu, oraz szczegółowego
zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych
przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 188, poz. 1345);

3)

określenie

metodyki

prawnej

kontroli

metrologicznej

przyrządów

pomiarowych

wykorzystywanych w ramach funkcjonowania systemu ważenia dynamicznego;
4)

opracowanie procedury dokumentowania wykrytych naruszeń w związku z wdrożeniem
systemu ważenia dynamicznego;

5)

oszacowanie zapotrzebowania kadrowego i finansowego w związku z wdrożeniem
i funkcjonowaniem systemu ważenia dynamicznego.
§ 4. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący. Do zadań Przewodniczącego należy

w szczególności:
1)

podejmowanie decyzji w sprawach będących przedmiotem prac Zespołu;

2)

zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Zespołu lub kierowanie pracami w trybie obiegowym;

3)

wnioskowanie do Głównego Inspektora Transportu Drogowego o powołanie nowych
członków Zespołu w miejsce dotychczasowych;

4)

przedstawianie, na wniosek Głównego Inspektora Transportu Drogowego, doraźnych
sprawozdań z prac Zespołu;

5)

przedstawienie Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego projektu systemu ważenia
dynamicznego, w tym w szczególności projektów aktów prawnych niezbędnych do jego
wdrożenia i funkcjonowania.
§ 5. 1. I Zastępca Przewodniczącego wykonuje zadania Przewodniczącego w razie jego

nieobecności.
2)

3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700,
991, 1446 i 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822 i 970 oraz z 2015 r. poz. 211, 541, 591, 933, 1038, 1045,
1273, 1326, 1335, 1830, 1844, 1893, 2183 i 2281.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 774, 870, 1336, 1830,
1890 i 2281.
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2. II Zastępca Przewodniczącego wykonuje zadania Przewodniczącego w razie nieobecności
I Zastępcy Przewodniczącego.
§ 6. 1. W posiedzeniach Zespołu uczestniczą przedstawiciele Głównego Urzędu Miar,
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, przedstawiciele ośrodków naukowych
i badawczych oraz sektora prywatnego, mający wiedzę i doświadczenie z zakresu inteligentnych
systemów transportowych.
2. Przewodniczący zespołu zaprasza, w uzasadnionych przypadkach, do udziału w pracach
zespołu innych pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego lub Wojewódzkich
Inspektoratów Transportu Drogowego, jak również przedstawicieli konsultantów zewnętrznych,
innych niż wskazani w ust. 1.
§ 7. Osoby wchodzące w skład Zespołu wykonują czynności związane z udziałem w jego
pracach w ramach swoich obowiązków służbowych i nie przysługuje im z tego tytułu od Głównego
Inspektoratu Transportu Drogowego dodatkowe wynagrodzenie.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
p. o. Główny Inspektor Transportu Drogowego: A. Gajadhur

