
LTA POLONIA Monika Wojtala 

Ul. Pakosz 53, 25-046 Kielce 

POTWIERDZENIE WYDANIA WYCIĄGU ZE ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI 
SPOSOBU MONTAŻU INSTALACJI PRZYSTOSOWUJĄCEJ DANY TYP POJAZDU DO 

ZASILANIA GAZEM LPG 

Marka pojazdu: 

Numer VIN:     

Numer silnika pojazdu:     

Właściciel pojazdu:     

Adres do korespondencji  użytkownika pojazdu: 

Stan licznika w dn. montażu:

Ważność legalizacji zbiornika do: 

Lp. Wszystkie homologowane element instalacji 
Nr świadectwa homologacji według 

Regulaminu 67 EKG ONZ 
Regulaminu 110 EKG ONZ 

1. Reduktor nr 

2. Samoczynny zawór odcinający parownika 

3. Wielozawór 

4. Gazoszczelna obudowa osprzetu zbiornika 

5. Wlew paliwa 

6. Zbiornik nr
7. Elektroniczna jednostka sterująca nr 

8. Czujnik ciśnienia i/lub temperatury 

9. Przewody elastyczne 

10. Zespół filtra gazu 

11. Pompa gazu nr 

12. Inne 1)

13. Inne 1)

Pojazd osiąga przy zasilaniu gazem następujące wyniki emisji toksycznych składników spalin: 
CO / HC przy prędkości obrotowej biegu jałowego (%/ppm):............ 
CO / HC przy podwyższonej prędkości obrotowej biegu jałowego (% /ppm):........ 

oraz współczynniki nadmiaru powietrza odpowiednio:........../............... 

1) INNE ELEMENTY, KTÓRE SĄ ZAMONTOWANE ZGODNIE Z ZALECENIAMI

(Pieczęć lub dane zakładu montującego instalację) 

Dane i stanowisko pracowników 

wykonujących montaż 

Miejscowość i data  

Dane pracownika  kierującego 

montażem 

WŁAŚCICIEL POJAZDU Z ZAMONTOWANĄ INSTALACJĄ STWIERDZA, ŹE: 

Został poinstruowany o eksploatacji samochodu z instalacją gazową.

Zapoznał się z przepisami bezpieczeństwa przy instalacji gazowej.

Otrzymał instrukcję obsługi instalacji gazowej.

Wie o obowiązku zgłoszenia się do właściwego wydziału komunikacji, w celu
otrzymania wpisu o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem.

Zapoznał się z obowiązkiem przeglądów, kontroli i regulacji instalacji gazowej tak jak
wypisano w instrukcji.

Zapoznał się z tym, że instalacja gazowa podlega corocznemu badaniu w Stacji
Diagnostycznej.

 Imię i nazwisko użytkownika pojazdu 

 

Typ pojazdu:
Numer rejestracyjny pojazdu

Adres posiadacza pojazdu:

rok produkcji
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