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ZAWIADOMIENIE O SPOSOBIE ZAŁATWIENIA PETYCJI

Minister Infrastruktury, działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 870) po rozpatrzeniu petycji z dnia 31 lipca 2021 r, przekazanej przez Kancelarię Prezesa 
Rady Ministrów (data wpływu do MI: 3 sierpnia 2021 r.), w sprawie podwyższenia opłat za badania 
techniczne pojazdów przez zmianę załącznika do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 
2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów 
oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz. U. poz. 2261) informuje, co następuje. 

Uprzejmie informuję, że obecnie Ministerstwo Infrastruktury nie planuje podwyższenia opłat za badania 
techniczne pojazdów. Jednocześnie pragnę poinformować, że w dniu 9 lipca 2021 r. Komitet do Spraw 
Europejskich przyjął w trybie obiegowym projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz 
niektórych innych ustaw (UC48), który zakłada zmiany w systemie badań technicznych pojazdów. 
Projektowane przepisy dokonują 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.). 

Pragnę podkreślić, że prace legislacyjne nad aktami wykonawczymi z zakresu badań technicznych 
pojazdów, w tym regulującymi wysokość opłat za badania techniczne pojazdów, będą mogły zostać podjęte 
po prawidłowym wdrożeniu wyżej wymienionej dyrektywy do polskiego porządku prawnego. 

Przedstawiona przez Państwa propozycja podwyższenia opłat za badania techniczne pojazdów zostanie 
poddana szczegółowej analizie w ramach prac legislacyjnych nad nowym systemem badań technicznych.   

POUCZENIE

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, sposób załatwienia petycji nie może być 
przedmiotem skargi.

Z upoważnienia 

MINISTRA INFRASTRUKTURY

`  Sekretarz Stanu 
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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 będą w celu rozpatrzenia petycji na podstawie ustawy 
z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735);

3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązków 
prawnych ciążących na Administratorze danych wynikających z  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o petycjach oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 
W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na udostępnienie imienia i nazwiska na stronie 
internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego, podstawą prawną 
przetwarzania jest udzielona zgoda;

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, ale konsekwencją niepodania danych będzie 
pozostawienie petycji  bez rozpoznania zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o petycjach; 

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,
 cofnięcia zgody  i usunięcia danych w zakresie udostepnienia imienia i nazwiska na stronie 

internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego, co jednak nie będzie 
miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej wycofaniem, 

 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 w zakresie rozpatrywania petycji będą przechowywane przez Administratora 

danych przez okres niezbędny do załatwienia sprawy, a następnie przez okres 25 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 wraz z dokumentacją zostaną 
przekazane do właściwego archiwum państwowego jako materiał archiwalny;

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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