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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 4 maja 2009 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów
oraz zakresu ich niezb´dnego wyposa˝enia2)
Na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r.
Nr 108, poz. 908, z póên. zm.3)) zarzàdza si´, co nast´puje:

5c) w co najmniej dwa lusterka zewn´trzne,
jedno po lewej i jedno po prawej stronie
pojazdu — w odniesieniu do motocykla,
dla którego pr´dkoÊç maksymalna przekracza 100 km/h;

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezb´dnego wyposa˝enia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z póên. zm.4))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

5d) w lusterka zewn´trzne zapewniajàce pe∏nà
widocznoÊç do ty∏u z miejsca kierowcy, na
czas przejazdu — w odniesieniu do pojazdu silnikowego ciàgnàcego przyczep´
o szerokoÊci wi´kszej ni˝ szerokoÊç pojazdu ciàgnàcego;

1) w § 11 w ust. 1:
a) po pkt 5 dodaje si´ pkt 5a—5e w brzmieniu:
„5a) w lusterka, zgodnie z za∏àcznikiem nr 12 do
rozporzàdzenia; nie dotyczy motocykla;
5b) w co najmniej jedno lusterko zewn´trzne
po lewej stronie pojazdu — w odniesieniu
do motocykla, z zastrze˝eniem pkt 5c;
———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).
2) Niniejsze rozporzàdzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro˝enia nast´pujàcych dyrektyw Wspólnot Europejskich:
— dyrektywy
Parlamentu
Europejskiego
i
Rady
2003/97/WE z dnia 10 listopada 2003 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw cz∏onkowskich w odniesieniu do homologacji typu urzàdzeƒ s∏u˝àcych do poÊredniego widzenia oraz pojazdów wyposa˝onych w te
urzàdzenia, zmieniajàcej dyrektyw´ 70/156/EWG i uchylajàcej dyrektyw´ 71/127/EWG (Dz. Urz. UE L 25
z 29.01.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 722),
— dyrektywy
Parlamentu
Europejskiego
i
Rady
2007/38/WE z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie doposa˝enia samochodów ci´˝arowych zarejestrowanych we
Wspólnocie w lusterka samochodowe (Dz. Urz. UE L 184
z 14.07.2007, str. 25),
— dyrektywy Komisji 2008/65/WE z dnia 27 czerwca 2008 r.
zmieniajàcej dyrektyw´ 91/439/EWG w sprawie praw
jazdy (Dz. Urz. UE L 168 z 28.06.2008, str. 36).
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175,
poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497,
z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190,
poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r.
Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123,
poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100,
poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220,
poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234, poz. 1573
i 1574 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 18, poz. 97.
4) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone
w Dz. U. z 2004 r. Nr 34, poz. 300, Nr 103, poz. 1085
i Nr 169, poz. 1773 oraz z 2007 r. Nr 90, poz. 604 i Nr 192,
poz. 1393.

5e) w lusterka klasy IV i V po stronie pasa˝era
— w odniesieniu do samochodu ci´˝arowego i pojazdu specjalnego o dopuszczalnej masie ca∏kowitej przekraczajàcej 3,5 t,
zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu
1 stycznia 2000 r., z tym ˝e:
a) przepisu nie stosuje si´ do samochodu
ci´˝arowego i pojazdu specjalnego
o dopuszczalnej masie ca∏kowitej nieprzekraczajàcej 7,5 t, w przypadku gdy
nie jest mo˝liwe zamontowanie lusterek
klasy V w sposób gwarantujàcy spe∏nienie nast´pujàcych warunków:
— ˝adna cz´Êç lusterka nie znajduje si´
w odleg∏oÊci mniejszej ni˝ 2 m od
pod∏o˝a, niezale˝nie od pozycji ustawienia lusterek, gdy pojazd znajduje
si´ pod obcià˝eniem odpowiadajàcym jego dopuszczalnej masie ca∏kowitej oraz
— lusterko jest w pe∏ni widoczne z miejsca kierowcy,
b) obowiàzek uwa˝a si´ za spe∏niony, je˝eli dla pojazdu wyposa˝onego po stronie
pasa˝era w lusterka szerokokàtne i bliskiego widzenia, kombinacja pola widzenia odpowiada co najmniej 95 %
ca∏kowitego pola widzenia na poziomie
pod∏o˝a lusterek klasy IV i co najmniej
85 % pola widzenia na poziomie pod∏o˝a lusterek klasy V; spe∏nienie tych wymagaƒ powinno byç potwierdzone dokumentem wydanym przez jednostk´
upowa˝nionà do prowadzenia badaƒ
homologacyjnych pojazdów,
c) je˝eli niemo˝liwe jest zainstalowanie lusterek klasy IV i V po stronie pasa˝era
lub ich instalacja powodowa∏aby nadmierne koszty, obowiàzek uwa˝a si´ za
spe∏niony dla pojazdu wyposa˝onego
w dodatkowe lusterka lub inne urzàdzenia do poÊredniego widzenia, których
kombinacja pola widzenia odpowiada
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co najmniej 95 % ca∏kowitego pola widzenia na poziomie pod∏o˝a lusterek klasy IV i co najmniej 85 % pola widzenia
na poziomie pod∏o˝a lusterek klasy V;
spe∏nienie tych wymagaƒ powinno byç
potwierdzone dokumentem wydanym
przez jednostk´ upowa˝nionà do prowadzenia badaƒ homologacyjnych pojazdów;”,
b) pkt 15 otrzymuje brzmienie:
„15) w t∏umik wydechu — w odniesieniu do pojazdu wykorzystujàcego do nap´du silnik
spalinowy; wylot rury wydechowej nie mo˝e byç skierowany w stron´ otworów wlotowych urzàdzeƒ wentylacji;”;
2) w § 12:
a) w ust. 1:
— pkt 14 otrzymuje brzmienie:
„14) cofania — pojazd samochodowy, z wyjàtkiem motocykla, i przyczepa o dopuszczalnej masie
ca∏kowitej powy˝ej 750 kg;
dotyczy przyczepy zarejestrowanej po raz pierwszy
po dniu 1 sierpnia 2009 r.;”,
— dodaje si´ pkt 17 w brzmieniu:
„17) oznakowanie odblaskowe konturowe:
a) tylne — pojazd o szerokoÊci wi´kszej
ni˝ 2100 mm nale˝àcy do nast´pujàcych kategorii:
— N2 o maksymalnej masie ca∏kowitej przekraczajàcej 7,5 t oraz N3;
nie dotyczy podwozia samochodu ci´˝arowego z kabinà i ciàgnika siod∏owego,
— O3 i O4,
b) boczne — pojazd o d∏ugoÊci wi´kszej
ni˝ 6000 mm nale˝àcy do nast´pujàcych kategorii:
— N2 o maksymalnej masie ca∏kowitej przekraczajàcej 7,5 t oraz N3;
nie dotyczy podwozia samochodu ci´˝arowego z kabinà i ciàgnika siod∏owego,
— O3 i O4
— stosuje si´ do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej po dniu 10 paêdziernika 2009 r.”,
b) w ust. 3:
— pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) cofania — przyczepy o dopuszczalnej
masie ca∏kowitej do 750 kg
oraz przyczepy, o której mowa w ust. 1 pkt 14, zarejestrowanej po raz pierwszy do
dnia 1 sierpnia 2009 r.;”,
— pkt 14 otrzymuje brzmienie:
„14) oznakowanie odblaskowe konturowe —
wszystkich innych kategorii pojazdów,
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niewymienionych w ust. 1 pkt 17, w tym
podwozia samochodu ci´˝arowego z kabinà i ciàgników siod∏owych;”,
— dodaje si´ pkt 15 w brzmieniu:
„15) naro˝ne — pojazdu samochodowego.”,
c) dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:
„6. Na pojazdach kategorii M1 i O1 nie umieszcza si´ oznakowania odblaskowego konturowego.”;
3) w § 18 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) ogumione ko∏o zapasowe; przepisu nie stosuje si´ do autobusu miejskiego u˝ywanego
w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej;”;
4) w § 31:
a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) srebrnà barw´ nadwozia oraz powinien byç
oznakowany pasem wyró˝niajàcym odblaskowym barwy niebieskiej z dodatkowymi
prostokàtnymi elementami odblaskowymi
barwy bia∏ej, umieszczonymi na górnej
i dolnej kraw´dzi pasa; odblaskowy napis
„POLICJA” barwy bia∏ej powinien byç
umieszczony po obu stronach pojazdu na
pasie wyró˝niajàcym; odblaskowy napis
„POLICJA” barwy bia∏ej mo˝e byç tak˝e
umieszczony z przodu i z ty∏u pojazdu, przy
czym napis z przodu musi znajdowaç si´ na
nieodblaskowej powierzchni o barwie niebieskiej, a z ty∏u na pasie wyró˝niajàcym; na
obydwu bokach pojazdu na pasie wyró˝niajàcym mo˝e byç umieszczony znak gwiazdy
policyjnej; na dachu pojazdu mo˝e byç
umieszczony Êwietlny napis „POLICJA” barwy niebieskiej na bia∏ym tle; na pojeêdzie
mogà znajdowaç si´ inne oznaczenia okreÊlajàce jego przynale˝noÊç do okreÊlonej
s∏u˝by policyjnej.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Samochód osobowy Policji o liczbie miejsc
siedzàcych nie wi´kszej ni˝ 5 i rodzaju nadwozia sedan, hatchback, kombi lub coupe
w przypadku nadwozia o barwie niebiesko-granatowej powinien byç oznakowany pasem wyró˝niajàcym barwy bia∏ej odblaskowej; drzwi boczne powinny mieç kolor bia∏y
nieodblaskowy; na pasie wyró˝niajàcym
drzwi bocznych przednich powinien byç
umieszczony napis „POLICJA” w kolorze
niebiesko-granatowym odblaskowym, w odcieniu koloru nadwozia.”,
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Motocykl Policji powinien mieç:
1) b∏otniki barwy bia∏ej; z przodu motocykla powinien byç umieszczony napis
„POLICJA” albo
2) srebrnà barw´ nadwozia oraz powinien
byç oznakowany pasem wyró˝niajàcym
odblaskowym barwy niebieskiej z dodat-
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kowymi prostokàtnymi elementami odblaskowymi barwy bia∏ej, umieszczonymi na górnej i dolnej kraw´dzi pasa; odblaskowy napis „POLICJA” barwy bia∏ej
powinien byç umieszczony po obu stronach motocykla na pasie wyró˝niajàcym.
Z przodu motocykla powinien byç
umieszczony odblaskowy napis „POLICJA” barwy bia∏ej znajdujàcy si´ na nieodblaskowej powierzchni o barwie niebieskiej; na motocyklu mogà znajdowaç
si´ inne oznaczenia okreÊlajàce jego
przynale˝noÊç do okreÊlonej s∏u˝by policyjnej.”,
d) uchyla si´ ust. 5 i 6;
5) § 33 otrzymuje brzmienie:
„§ 33. 1. Pojazd Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej inny ni˝ wymieniony w § 27
ust. 3 i § 28 ust. 2, z wyjàtkiem motocykla, powinien byç oznakowany pasem
wyró˝niajàcym barwy bia∏ej. Po obu
stronach pojazdu powinny byç umieszczone napisy barwy bia∏ej, okreÊlajàce jego przynale˝noÊç do ˚andarmerii Wojskowej albo pododdzia∏ów regulacji ruchu jednostek wojskowych. Na dachu
pojazdu mo˝e byç umieszczony Êwietlny
napis okreÊlajàcy przynale˝noÊç do ˚andarmerii Wojskowej albo pododdzia∏ów
regulacji ruchu jednostek wojskowych
barwy zielonej lub czarnej na bia∏ym tle.
2. Motocykl Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej powinien mieç b∏otniki barwy
bia∏ej. Z przodu motocykla powinien byç
umieszczony napis barwy zielonej lub
czarnej, okreÊlajàcy jego przynale˝noÊç
do ˚andarmerii Wojskowej albo pododdzia∏ów regulacji ruchu jednostek wojskowych.
3. W wyjàtkowym przypadku mo˝e uczestniczyç w ruchu pojazd ˚andarmerii Wojskowej, niespe∏niajàcy warunków okreÊlonych w ust. 1 i 2 oraz w § 26 ust. 1 pkt 2.”;
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6) w § 36 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Pas wyró˝niajàcy motocykli Policji o szerokoÊci co najmniej 8 cm powinien byç umieszczony po obu stronach motocykla na owiewkach
i kufrach bocznych.”;
7) § 37 otrzymuje brzmienie:
„§ 37. Oznakowanie okreÊlone w § 27—35 lub
oznakowanie do niego podobne nie mo˝e
byç stosowane na pojeêdzie innym ni˝ pojazd, dla którego zosta∏o ono okreÊlone.”;
8) w § 59:
a) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a i 3b w brzmieniu:
„3a. Przepis § 11 ust. 1 pkt 5 stosuje si´ do samochodu osobowego, samochodu ci´˝arowego i pojazdu specjalnego o dopuszczalnej masie ca∏kowitej wynoszàcej do
3,5 t zarejestrowanych do dnia 25 stycznia
2010 r., a w odniesieniu do pozosta∏ych pojazdów, do dnia 1 sierpnia 2009 r.
3b. Przepis § 11 ust. 1 pkt 5a stosuje si´ do samochodu osobowego, autobusu, samochodu ci´˝arowego i pojazdu specjalnego; dotyczy samochodu osobowego, samochodu ci´˝arowego i pojazdu specjalnego o dopuszczalnej masie ca∏kowitej
wynoszàcej do 3,5 t zarejestrowanych po
dniu 25 stycznia 2010 r., a w odniesieniu do
pozosta∏ych pojazdów, po dniu 1 sierpnia
2009 r.”,
b) ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„11. Przepis § 43 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 4
pkt 5—17 stosuje si´ od dnia 30 wrzeÊnia
2013 r.”;
9) w za∏àczniku nr 6 do rozporzàdzenia § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Âwiat∏a zamontowane na pojeêdzie powinny
odpowiadaç warunkom podanym w poni˝szej tabeli:

Dziennik Ustaw Nr 75

— 5906 —

Poz. 639

Dziennik Ustaw Nr 75

— 5907 —

Poz. 639

Dziennik Ustaw Nr 75

— 5908 —

Poz. 639

Dziennik Ustaw Nr 75

— 5909 —

Poz. 639

Dziennik Ustaw Nr 75

— 5910 —

Poz. 639

* Je˝eli w wymaganiach okreÊlonych w tabeli stosuje si´ poj´cie „ciàgnik”, to obejmujà one wymagania dla ciàgnika rolniczego i leÊnego oraz pojazdu wolnobie˝nego.

Âwiat∏a pojedyncze motocykla powinny byç umieszczone w pod∏u˝nej p∏aszczyênie symetrii pojazdu, z wyjàtkiem Êwiate∏ drogowych i mijania umieszczonych obok siebie, które powinny byç symetryczne wzgl´dem tej p∏aszczyzny; Êwiat∏a wyst´pujàce parami powinny byç symetryczne wzgl´dem pod∏u˝nej p∏aszczyzny symetrii pojazdu.
2) Je˝eli szerokoÊç pojazdu przekracza 1,3 m — liczba Êwiate∏ jak w kol. 3.
3) Przy czterech Êwiat∏ach drogowych wymaganie to powinna spe∏niaç przynajmniej jedna para Êwiate∏.
4) Je˝eli szerokoÊç pojazdu nie przekracza 1,3 m, odleg∏oÊç ta mo˝e byç zmniejszona do 400 mm.
5) Stosuje si´ do motocykla jednoÊladowego niewyposa˝onego w kierunkowskazy boczne oraz motocykla trójko∏owego z jednym ko∏em z ty∏u.
6) Stosuje si´ do motocykla jednoÊladowego niewyposa˝onego w kierunkowskazy boczne oraz motocykla trójko∏owego z jednym ko∏em z przodu.
7) Je˝eli szerokoÊç pojazdu nie przekracza 1,3 m (1,4 m dla Êwiat∏a hamowania „stop” i pozycyjnego tylnego ciàgnika), odleg∏oÊç ta mo˝e byç zmniejszona do 400 mm (dla ciàgnika min. 500 mm).
8) Dla motocykla — 1200 mm.
9) Dopuszcza si´ odleg∏oÊç mniejszà ni˝ 40 mm, ale wi´kszà ni˝ 20 mm dla kierunkowskazów o Êwiat∏oÊci w osi odniesienia wi´kszej od 250 cd oraz mniejszà lub równà 20 mm
dla kierunkowskazów o Êwiat∏oÊci w osi odniesienia wi´kszej od 400 cd.
10) Dla ciàgników wyposa˝onych z przodu w urzàdzenia przenoÊne dopuszcza si´ dwa dodatkowe Êwiat∏a mijania na wysokoÊci nieprzekraczajàcej 3000 mm, pod warunkiem ˝e
po∏àczenia elektryczne uniemo˝liwiajà Êwiecenie obu par Êwiate∏ mijania jednoczeÊnie i sà wzajemnie po∏àczone z dodatkowymi Êwiat∏ami pozycyjnymi.
11) JeÊli kierunkowskazy boczne majà wspólne êród∏o Êwiat∏a z kierunkowskazami przednimi, to dla zapewnienia dobrej widocznoÊci mogà byç zamocowane dwa dodatkowe kierunkowskazy boczne.
12) Je˝eli motocykl nie jest wyposa˝ony w kierunkowskazy przednie i tylne.
13) Dla samochodów osobowych, ci´˝arowych i specjalnych o dmc poni˝ej 3,5 t (kat. M i N ) oraz dla pozosta∏ych pojazdów, jeÊli ich konstrukcja nie zapewni dobrej widocznoÊci
1
1
kierunkowskazów przy odleg∏oÊci 1800 mm, mo˝e byç ona zwi´kszona do 2500 mm (2600 mm w odniesieniu do ciàgników).
14) Dla ciàgników wyposa˝onych z przodu w urzàdzenia przenoÊne, które mogà zas∏aniaç obowiàzkowe przednie Êwiat∏a pozycyjne, dopuszcza si´ dwa dodatkowe Êwiat∏a pozycyjne przednie na wysokoÊci nieprzekraczajàcej 2300 mm.
15) Dla motocykla — 1200 mm, a dla ciàgnika — 1900 mm; je˝eli konstrukcja pojazdu (z wyjàtkiem motocykla) nie pozwala na zachowanie wymaganej wysokoÊci, dopuszcza si´
2300 mm.

1)
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Dla motocykla — 560 mm, a dla ciàgnika — 500 mm.
Co najmniej 2, jednak nie wi´cej ni˝ 4 dla pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przed dniem 30 czerwca 2003 r.
Dla motocykla z jednym ko∏em z przodu dopuszcza si´ umieszczenie Êwiate∏ w innym miejscu, przy zapewnieniu wymaganej widocznoÊci.
Dla przyczepy — 150 mm.
Dla motocykla z jednym ko∏em z ty∏u dopuszcza si´ umieszczenie Êwiate∏ w innym miejscu, przy zapewnieniu wymaganej widocznoÊci.
Je˝eli konstrukcja pojazdu (z wyjàtkiem motocykla) nie pozwala na zachowanie tej wysokoÊci, dopuszcza si´ 1500 mm (dla ciàgnika — 1200 mm).
Dla motocykla — 900 mm.
Pod warunkiem, ˝e jest ono po∏àczone w jednym urzàdzeniu z innym tylnym Êwiat∏em sygnalizacyjnym.
Liczba Êwiate∏ powinna zapewniaç spe∏nienie wymagaƒ dotyczàcych rozmieszczenia na d∏ugoÊci pojazdu.
Je˝eli konstrukcja pojazdu nie pozwala na zachowanie tej wysokoÊci, dopuszcza si´ 2100 mm.
Stosuje si´ do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 30 czerwca 1976 r. oraz motocykla wyposa˝onego w Êwiat∏a mijania z ˝arówkami halogenowymi. Nie dotyczy motocykla zarejestrowanego po dniu 31 grudnia 2009 r.
27) Przynajmniej jedno Êwiat∏o z ka˝dej strony powinno byç umieszczone w Êrodkowej jednej trzeciej d∏ugoÊci pojazdu (d∏ugoÊç przyczepy mierzy si´ razem z dyszlem); Êwiat∏o wysuni´te najbardziej do przodu powinno byç umieszczone nie dalej ni˝ 3 m od przedniego obrysu pojazdu, a umieszczone najbardziej z ty∏u nie dalej ni˝ 1 m (3 m dla ciàgnika)
od tylnego obrysu pojazdu; wzajemna odleg∏oÊç dwóch sàsiednich Êwiate∏ umieszczonych na tym samym boku pojazdu, z wyjàtkiem samochodów osobowych, ci´˝arowych
i specjalnych o dmc poni˝ej 3,5 tony (kat. M1 i N1), nie mo˝e przekraczaç 3 m (dopuszcza si´ 4 m, jeÊli konstrukcja pojazdu nie pozwala na zachowanie tej odleg∏oÊci), a dla ciàgnika 6 m; dla motocykli Êwiat∏o lub Êwiat∏a powinny byç umieszczone w taki sposób, aby w normalnych warunkach nie mog∏y byç zas∏oni´te odzie˝à kierowcy lub pasa˝era.
28) Dla samochodów osobowych (kat. M ), ci´˝arowych i specjalnych (kat. N ) brak wymagaƒ odnoÊnie do wzajemnej odleg∏oÊci tych Êwiate∏.
1
1
29) JeÊli Êrodkowa wzd∏u˝na p∏aszczyzna pojazdu rozdziela ruchome cz´Êci sk∏adowe pojazdu, dopuszcza si´ dwa Êwiat∏a S3 typu D, umieszczone po obu stronach, mo˝liwie najbli˝ej tej p∏aszczyzny, lub jedno Êwiat∏o S3 przesuni´te w lewo tak, aby odleg∏oÊç Êrodka Êwiat∏a od tej p∏aszczyzny nie przekracza∏a 150 mm.
30) Dodatkowo dopuszcza si´ 1 lub 2 Êwiat∏a przeciwmg∏owe przednie umieszczone z ty∏u pojazdu dla pojazdów ci´˝arowych i specjalnych o dmc powy˝ej 3,5 t, dla autobusów
i dla przyczep o dmc powy˝ej 750 kg (kat. N2, N3, M2, M3, O2, O3 i O4), skierowane do ty∏u, tak aby nie powodowa∏y olÊnienia innych u˝ytkowników drogi.
31) Warunek umiarkowania jest spe∏niony, je˝eli zastosowano do nich materia∏y odblaskowe klasy D lub E wed∏ug Regulaminu nr 104 EKG ONZ oraz: liczba znaków nie przekracza 15,
wysokoÊç liter lub znaków zawiera si´ mi´dzy 300 mm a 1000 mm, a ∏àczna powierzchnia odblaskowa materia∏u klasy D nie przekracza 2 m2.
32) Dopuszcza si´ dwa dodatkowe kierunkowskazy tylne na samochodach ci´˝arowych i specjalnych o dmc powy˝ej 3,5 t, autobusach oraz na przyczepach o dmc powy˝ej 750 kg
(kat. N2, N3, M2, M3, O2, O3 i O4).
33) JeÊli nie ma zainstalowanych Êwiate∏ kat. S3, dopuszcza si´ dwa dodatkowe Êwiat∏a „stop” kat. S1 lub S2 na samochodach ci´˝arowych i specjalnych o dmc powy˝ej 3,5 t,
autobusach oraz na przyczepach o dmc powy˝ej 750 kg (kat. N2, N3, M2, M3, O2, O3 i O4).
34) JeÊli nie ma zainstalowanych Êwiate∏ obrysowych tylnych, dopuszcza si´ dwa dodatkowe Êwiat∏a pozycyjne tylne na samochodach ci´˝arowych i specjalnych o dmc powy˝ej
3,5 t, autobusach oraz na przyczepach o dmc powy˝ej 750 kg (kat. N2, N3, M2, M3, O2, O3 i O4).
35) Âwiat∏a dodatkowe, jeÊli wyst´pujà, powinny byç umieszczone na mo˝liwie najwi´kszej wysokoÊci pozwalajàcej na spe∏nienie wymagaƒ dotyczàcych rozmieszczenia na szerokoÊci pojazdu i symetrii Êwiate∏ oraz nie ni˝ej ni˝ 600 mm ponad Êwiat∏ami obowiàzkowymi.
36) Dopuszcza si´ obecnoÊç dodatkowej pary Êwiate∏ obrysowych tylnych i przednich, wystajàcych poza obrys pojazdu, umieszczonych z ty∏u pojazdu, jeÊli obowiàzkowe Êwiat∏a
obrysowe nie wystajà poza obrys pojazdu.
37) Warunek mo˝na uznaç za spe∏niony dla Êwiate∏ z halogenowym lub wy∏adowczym (ksenonowym) êród∏em Êwiat∏a, je˝eli nat´˝enie oÊwietlenia ka˝dego Êwiat∏a w punktach
50 R i 75 R, dla Êwiate∏ asymetrycznych, spe∏nia wymagania pkt 6.2.5 dla klasy B Regulaminu nr 112 EKG ONZ podczas pracy silnika przy Êredniej pr´dkoÊci obrotowej.
38) Dopuszcza si´ dodatkowà par´ Êwiate∏ umieszczonych na wysokoÊci nie wi´kszej ni˝ 4000 mm.
39) Tylko dla ciàgników o d∏ugoÊci poni˝ej 4,6 m i odleg∏oÊci pomi´dzy zewn´trznymi kraw´dziami powierzchni Êwietlnych poni˝ej 1,6 m.
40) Dla ciàgników 400—1900 mm; je˝eli konstrukcja pojazdu nie pozwala na zachowanie wymaganej wysokoÊci, dopuszcza si´ 2300 mm (dla Êwiate∏ postojowych — 2100 mm).
41) Dla ciàgników dopuszcza si´ 4 Êwiat∏a, w tym: 2 Êwiat∏a umieszczone na wysokoÊci poni˝ej 900 mm i o minimalnej odleg∏oÊci pomi´dzy nimi 400 mm oraz 2 Êwiat∏a umieszczone na wysokoÊci maksymalnie 2300 mm i o minimalnej odleg∏oÊci pomi´dzy nimi 600 mm (dopuszcza si´ 400 mm dla ciàgników o szerokoÊci poni˝ej 1,3 m).
42) Dopuszczalne tylko dla ciàgników o szerokoÊci powy˝ej 2,1 m.
43) Nieobowiàzkowe, wymagania jak dla pojazdów samochodowych.
44) Obowiàzkowe dla przyczep o szerokoÊci 1,6 m i wi´cej.
45) Dla pojazdów rejestrowanych po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2009 r. W pojazdach zarejestrowanych do dnia 31 grudnia 2009 r. dopuszcza si´ nast´pujàce wymagania w zakresie po∏àczeƒ elektrycznych: po∏àczenie elektryczne mo˝e byç takie, aby nie mo˝na by∏o ich w∏àczyç, jeÊli nie sà jednoczeÊnie w∏àczone tylne Êwiat∏a pozycyjne.

16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
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10) dodaje si´ za∏àcznik nr 12 do rozporzàdzenia
w brzmieniu okreÊlonym w za∏àczniku do niniejszego rozporzàdzenia;

§ 2. Dopuszcza si´ wyposa˝enie pojazdu w Êwiat∏a
drogowe, mijania lub pozycyjne przednie o barwie
˝ó∏tej selektywnej do dnia 31 grudnia 2009 r.

11) u˝yte w ró˝nym przypadku wyrazy „Si∏y Zbrojne” zast´puje si´ u˝ytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Si∏y Zbrojne Rzeczypospolitej
Polskiej”.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 4 maja 2009 r. (poz. 639)

