
Na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerw-
ca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków tech-
nicznych pojazdów oraz zakresu ich niezb´dnego wy-
posa˝enia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 1:

a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku pojazdu nabytego na licytacji
publicznej, pojazdu zakupionego po prze-
padku na rzecz Skarbu Paƒstwa lub na
rzecz jednostki samorzàdu terytorialnego,
dla których nie mo˝na ustaliç daty pierw-
szej rejestracji, warunki techniczne okre-
Êlone w niniejszym rozporzàdzeniu stosuje
si´ odpowiednio od dnia 1 stycznia roku
produkcji pojazdu.”,

b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) „stosowaniu warunków technicznych w za-
le˝noÊci od daty zarejestrowania pojazdu po
raz pierwszy”, rozumie si´ przez to stosowa-
nie tych warunków odpowiednio do daty
pierwszej rejestracji pojazdu, którà jest:

a) data pierwszej rejestracji pojazdu zareje-
strowanego na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej okreÊlona w dowodzie reje-
stracyjnym pojazdu, z zastrze˝eniem
lit. b i c,

b) data pierwszej rejestracji za granicà
w przypadku pojazdu zarejestrowanego
po raz pierwszy za granicà,

c) data zarejestrowania pojazdu po raz
pierwszy podana przez organy Si∏ Zbroj-
nych, Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Agencji Wywiadu i Stra-
˝y Granicznej;”;

2) w § 9 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje si´ do:

1) pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 4
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo
o ruchu drogowym;

2) pojazdu specjalnego;

3) pojazdu sprowadzonego z zagranicy w ra-
mach mienia przesiedlenia;

4) pojazdu zakupionego po przepadku na
rzecz Skarbu Paƒstwa lub na rzecz jednost-
ki samorzàdu terytorialnego.”; 

3) w § 11 w ust. 1:

a) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) w zag∏ówki na siedzeniach wyposa˝onych
w pasy bezpieczeƒstwa mocowane co naj-
mniej w trzech punktach, z wyjàtkiem sie-
dzeƒ w pojeêdzie z nadwoziem otwartym
oraz siedzeƒ tylnych w pojeêdzie z nadwo-
ziem rodzaju coupé o uk∏adzie siedzeƒ
„2+2”; dopuszcza si´ mo˝liwoÊç wyposa˝e-
nia w zag∏ówki siedzeƒ tylnych Êrodkowych;
przepis stosuje si´ do pojazdów wyprodu-
kowanych po dniu 31 grudnia 1995 r.;”,

b) uchyla si´ pkt 16 i 17;

4) w § 12 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) pkt 16 nie stosuje si´ do podwozia samochodu
ci´˝arowego z kabinà.”;

5) w § 46 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) powinien odpowiadaç warunkom okreÊlonym
w § 10, § 11 ust. 1 pkt 1, pkt 6 lit. b, pkt 12, 13
i 15 oraz w ust. 7 pkt 1 i 4—6.”;

6) w § 58 po wyrazach „§ 11 ust. 1 pkt” skreÊla si´
wyraz „16,”;

7) w § 59 uchyla si´ ust. 2;

8) w za∏àczniku nr 6 do rozporzàdzenia:

a) w § 2 zdanie wprowadzajàce otrzymuje brzmie-
nie: „Âwiat∏a zamontowane na pojeêdzie po-
winny odpowiadaç warunkom podanym w po-
ni˝szej tabeli:”,

b) w tabeli w lp. 8 w kolumnie 8 wyrazy „z przo-
du20)” zast´puje si´ wyrazami „z ty∏u20) ’’,
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 11 lutego 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów 
oraz zakresu ich niezb´dnego wyposa˝enia

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzà-

dowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra In-
frastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19,
poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130,
poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452,
Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036
oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257.



c) odnoÊnik 11 pod tabelà otrzymuje brzmienie:

„11) Nie wymaga si´, je˝eli d∏ugoÊç pojazdu nie
przekracza 6 m i nie jest on przewidziany do
ciàgni´cia przyczepy; jeÊli kierunkowskazy
boczne majà wspólne êród∏o Êwiat∏a z kie-
runkowskazami przednimi, to dla zapewnie-
nia dobrej widocznoÊci mogà byç zamon-
towane dwa dodatkowe kierunkowskazy
boczne.”; 

9) za∏àcznik nr 7 do rozporzàdzenia otrzymuje brzmie-
nie okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego rozpo-
rzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia. 

Minister Infrastruktury: M. Pol
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 11 lutego 2004 r. (poz. 300)

WSKAèNIKI SKUTECZNOÂCI HAMOWANIA

Lp. Pojazd Hamowanie przy u˝y-
ciu hamulca

WartoÊç wskaênika w % dla pojazdu zareje-
strowanego po raz pierwszy

do dnia 
31 grudnia

1993 r.

od dnia 
1 stycznia

1994 r.

od dnia 
1 stycznia

1999 r.

1 2 3 4 5 6

1 Motocykl ko∏a tylnego
obu kó∏

33
45

33
45

33
45

2 Motocykl z bocznym wózkiem
oraz trzyko∏owy pojazd samo-
chodowy o dopuszczalnej ma-
sie ca∏kowitej nieprzekraczajà-
cej 1 t

wszystkich kó∏ 40 40 40

3 Samochód osobowy, karetka
sanitarna pogotowia ratunko-
wego 

roboczego
awaryjnego

50
23

50
25

50
25

4 Autobus roboczego
awaryjnego

45
19

45
22

50
25

6 Samochód ci´˝arowy i ciàgnik
samochodowy o dopuszczal-
nej masie ca∏kowitej powy˝ej
3,5 t

roboczego
awaryjnego

40
17

40
20

5 Samochód ci´˝arowy i ciàgnik
samochodowy o dopuszczal-
nej masie ca∏kowitej do 3,5 t

roboczego 
awaryjnego

40
17

40
20

45
22

43
22

7 Przyczepa (naczepa) o dopusz-
czalnej masie ca∏kowitej do
3,5 t

roboczego 40 40 40

9 Pojazd samochodowy inny
ni˝ wymienione w lp. 1—8

roboczego
awaryjnego

40
17

40
20

8 Przyczepa (naczepa) o do-
puszczalnej masie ca∏kowitej
powy˝ej 3,5 t

roboczego
w razie awarii

40 40 40
20

40
20


