
Badanie techniczne wstępne UDT 

W celu zgłoszenia urządzenia do badania technicznego wstępnego należy złożyć wniosek o 

przeprowadzenie badania oraz dokumenty o których mowa w  § 20 rozporządzenia Ministra Energii 

w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element 

infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego: 

1) Wniosek o przeprowadzenie badania wstępnego; 

2) opis techniczny urządzenia; 

3) deklarację zgodności, o której mowa w art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie 

oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155); 

4) instrukcję eksploatacji w języku polskim; 

5) poświadczenie prawidłowości montażu, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia; 

6) protokoły pomiarów elektrycznych, o których mowa w § 13 ust. 3, zatwierdzone przez osobę 

spełniającą wymagania kwalifikacyjne dla stanowiska dozoru, o której mowa w przepisach wydanych 

na podstawie art. 54 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, wraz z kopią 

świadectwa kwalifikacyjnego tej osoby poświadczoną przez nią za zgodność z oryginałem; 

7) rysunek wraz z opisem: 

a) miejsca usytuowania urządzenia, w szczególności względem obszarów ruchu drogowego, ruchu 

pieszego, stanowisk postojowych do ładowania pojazdów, stref zagrożenia wybuchem, 

b) zastosowanych zabezpieczeń urządzenia przed uszkodzeniami mechanicznymi w rozumieniu § 8 i 

sposobu odprowadzania wód opadowych, jeżeli warunki otoczenia urządzenia tego wymagają; 

8) schemat zasilania urządzenia, w szczególności ze wskazaniem wyposażenia punktu ładowania 

umożliwiającego połączenie pojazdu z punktem ładowania i pobór energii elektrycznej przez ten 

pojazd (osprzęt zasilający), wielkości i rodzaju zabezpieczeń, rodzaju i typu przewodów zasilających; 

9) kopię protokołu odbioru technicznego instalacji elektrycznej lub przyłącza elektroenergetycznego; 

10) opinię o spełnieniu wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej wystawioną przez 

rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

Jednocześnie, w przypadku gdy wniosek nie jest składany przez operatora ogólnodostępnej stacji 

ładowania lub podmiotu eksploatującego stację ładowania inną niż ogólnodostępna stacja ładowania 

lub infrastrukturę ładowania drogowego transportu publicznego, do wniosku należy załączyć 

stosowne pełnomocnictwo. 


