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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 26 lipca 2004 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów
oraz zakresu ich niezb´dnego wyposa˝enia
Na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z póên. zm.2)) zarzàdza
si´, co nast´puje:

c) trzyosiowy ciàgnik siod∏owy i trzyosiowa
naczepa przewo˝àca 40-stopowy kontener ISO w transporcie kombinowanym —
44 tony;”,

§ 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 oraz z 2004 r.
Nr 34, poz. 300 i Nr 103, poz. 1085) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Dopuszczalna masa ca∏kowita ciàgni´tej
przez samochód osobowy przyczepy bez hamulca nie mo˝e przekroczyç:
a) maksymalnej masy ciàgni´tej okreÊlonej
dla tego pojazdu przez producenta lub
po∏owy dopuszczalnej masy ca∏kowitej
tego pojazdu; nale˝y zastosowaç mniejszà wartoÊç,
b) 750 kg.”,

1) w § 3:
a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) pojazdów cz∏onowych majàcych 5 lub 6 osi:
a) dwuosiowy ciàgnik siod∏owy i trzyosiowa
naczepa — 40 ton,
b) trzyosiowy ciàgnik siod∏owy i dwu- lub
trzyosiowa naczepa — 40 ton,
————————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).
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, Nr 54, poz. 535, Nr 92,
poz. 884 i Nr 121, poz. 1264.

c) ust. 13 otrzymuje brzmienie:
„13. Przepisy ust. 2 i 4 pkt 3 stosuje si´ do pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy
po dniu 31 marca 1998 r.”;
2) w § 9a pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) P – ((M +75) + N x 68) ≥ N x 68, gdzie:
P — dopuszczalna masa ca∏kowita pojazdu
w kg,
M — masa w∏asna pojazdu,
N — liczba miejsc, nie liczàc miejsca kierowcy.”.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Infrastruktury: K. Opawski

