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Dzisiaj Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 

projekt rozporządzenia w sprawie warunków 

technicznych pojazdów. Projekt jest już po 

konsultacjach społecznych, a zatem jest to jego 

niemal ostateczny kształt. 

  

Powodem zmian jest wchodząca w życie z dniem 19 stycznia 2013 r. ustawa o kierujących 

pojazdami. Zmiany w większości dotyczą nowych kategorii prawa jazdy. W szczególności chodzi 

o motocykle, motorowery, a także czterokołowce, czyli popularne quady, ale nie tylko. Znalazł 

się bowiem zapis narzucony przez dyrektywę unijną 2006/126/WE o maksymalnej długości 

autobusu na kategorię D1, a także o masie pojazdu na B1. 

  

Zapraszamy do lektury projektu nowelizacji rozporządzenia: 

Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 

wyposażenia 

  

Poniżej dotychczasowy tekst rozporządzenia: 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia 
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ciekawy - 26.11.2012 

Przejrzałem te warunki techniczne i nie znalazłem w ofercie Hondy, Suzuki, Yamahy oraz 

Kawasaki motocykla który spełniał by wymagania na kat A2 (chodzi mi o nowy motocykl) 

PNJ - 27.11.2012 

Podobno już robią :). nie tylko u nas wchodzą nowe kategorie, wiec rynek zbytu będzie dość 

pokaźny, bo chodzi o całą Unię. Od branżowców słyszeliśmy, że kompleksową ofertę 4 pojazdów 

(AM, A1, A2, A) spełniających wymogi przygotował już Junak. Reklamują się w szkołach jazdy i 

chcą za całość 50 tys... 

benzyniarz - 27.11.2012 

cena nawet atrakcyjna, ale Junaki to dobre były kiedyś 
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PortalNaukiJazdy.pl zastrzega sobie prawo redakcji, skrótów, bądź usunięcia komentarza 
zawierającego treści zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie lub w inny sposób rażąco 
naruszające zasady współżycia społecznego. Jednocześnie przypominamy, że osoba 
zamieszczająca taki komentarz może ponieść za jej treść odpowiedzialność karną i cywilną.
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