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ROZPORZ DZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 22 lipca 2002 r.
w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

1)

(tekst jednolity)
Na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
2)
(Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z pó n. zm. ) zarz dza si , co nast puje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Przepisy rozporz dzenia okre laj :
1) warunki i tryb rejestracji pojazdów, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy, zwanych dalej
"pojazdami";
2) wzory dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i nalepki kontrolnej;
3) wzory tablic rejestracyjnych oraz innych tablic, cech identyfikacyjnych i oznacze , w które zaopatruje
si pojazd, a tak e ich opis.
2. Ilekro w rozporz dzeniu jest mowa o:
1) ustawie - rozumie si przez to ustaw z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
2) organie rejestruj cym - rozumie si przez to odpowiednio starost lub Wojewod Mazowieckiego;
3) wła cicielu pojazdu - rozumie si przez to odpowiednio wła ciciela pojazdu, podmiot, o którym mowa
w art. 73 ust. 2 ustawy, oraz podmiot, któremu powierzono pojazd w trybie okre lonym w art. 73 ust.
5 ustawy;
4) (uchylony);
5) za wiadczeniu o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu - rozumie si przez to
za wiadczenie z badania technicznego pojazdu wraz z wymaganymi zał cznikami, okre lone w
przepisach w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania bada technicznych oraz wzorów
dokumentów stosowanych przy tych badaniach, potwierdzaj ce pozytywny wynik badania
technicznego, o którym mowa w art. 81 ustawy;
6) zalegalizowanych tablicach (tablicy) rejestracyjnych - rozumie si przez to tablice (tablic )
rejestracyjne zalegalizowane zgodnie z zasadami okre lonymi w przepisach w sprawie legalizacji
tablic rejestracyjnych;
7) dowodzie odprawy celnej przywozowej - rozumie si przez to:
a) dokument okre lony przepisami prawa celnego potwierdzaj cy spełnienie formalno ci celnych lub
b) w przypadku przedsi biorców prowadz cych działalno
gospodarcz w zakresie obrotu
pojazdami, adnotacj na dowodzie własno ci pojazdu lub zespołu pojazdu, okre laj c dat i
numer dokumentu, o którym mowa w lit. a, oraz nazw organu, który dokonał odprawy celnej;
8) dokumencie potwierdzaj cym zapłat akcyzy - rozumie si przez to:
a) dokument okre lony przepisami o podatku akcyzowym potwierdzaj cy dokonanie zapłaty akcyzy
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od samochodu osobowego nabytego w pa stwie
członkowskim,
b) w przypadku przedsi biorców prowadz cych działalno
gospodarcz w zakresie obrotu
pojazdami, faktur z wykazan kwot akcyzy;
9) pa stwie członkowskim - rozumie si przez to pa stwo b d ce członkiem Unii Europejskiej;

10) (uchylony);
11) ustawie o recyklingu pojazdów - rozumie si przez to ustaw z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu
pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202 i Nr 175, poz. 1458 oraz z 2007 r. Nr
176, poz. 1236);
12) decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu - rozumie si przez to decyzj o czasowym wycofaniu
pojazdu z ruchu, o której mowa w art. 78a ustawy.
13) bezpiecznym podpisie elektronicznym - rozumie si przez to podpis elektroniczny weryfikowany za
pomoc wa nego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w ustawie z
dnia 18 wrze nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z pó n. zm.);
14) ustawie o informatyzacji - rozumie si przez to ustaw z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalno ci podmiotów realizuj cych zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 12, poz.
65 i Nr 73, poz. 501 oraz z 2008 r. Nr 127, poz. 817);
15) formacie danych - rozumie si przez to format danych okre lony w rozporz dzeniu wydanym na
podstawie art. 18 pkt 1 ustawy o informatyzacji;
16) danych SIS - rozumie si przez to dane, o których mowa w art. 1 ust. 1 rozporz dzenia nr 1986/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dost pu słu b
odpowiedzialnych w pa stwach członkowskich za wydawanie wiadectw rejestracji pojazdów do
Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (Dz. Urz. UE L 381 z 28.12.2006, str. 1);
17) centralnym organie technicznym KSI - rozumie si przez to Komendanta Głównego Policji.
Rozdział 2
Rejestracja pojazdów
§ 2. 1. W celu rejestracji pojazdu wła ciciel pojazdu, z zastrze eniem ust. 2-13 oraz § 3, składa w
organie rejestruj cym wniosek o rejestracj pojazdu, zwany dalej "wnioskiem o rejestracj ", do którego
doł cza:
1) dowód własno ci pojazdu;
2) kart pojazdu, je eli była wydana;
3) dowód rejestracyjny, je eli pojazd był zarejestrowany, oraz
4) tablice (tablic ) rejestracyjne, je eli pojazd był zarejestrowany; w przypadku pojazdu sprowadzonego
z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczno ci zwrotu tych tablic do organu rejestruj cego
pa stwa, z którego pojazd został sprowadzony, wła ciciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych
doł cza stosowne o wiadczenie.
2. Tablice rejestracyjne, o których mowa w ust. 1, z wyró nikiem powiatu wła ciwym dla organu
dokonuj cego rejestracji, wła ciciel pojazdu przedstawia organowi rejestruj cemu do legalizacji.
3. Obowi zek oddania dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych, o których mowa w ust. 1, nie
dotyczy zarejestrowanego pojazdu, o którym mowa w art. 72 ust. 2 pkt 3 ustawy.
3a. W przypadku pojazdu czasowo wycofanego z ruchu zamiast dowodu rejestracyjnego doł cza si
decyzj o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.
4. Przepisu ust. 1 pkt 2 i 3 nie stosuje si do pojazdu zakupionego po przepadku na rzecz Skarbu
Pa stwa lub jednostki samorz du terytorialnego.
5. Podmiot dokonuj cy sprzeda y pojazdu, o którym mowa w ust. 4, zamieszcza na dowodzie
własno ci pojazdu adnotacj , e wraz ze sprzedanym pojazdem nie został przekazany dowód
rejestracyjny pojazdu i karta pojazdu, je eli była wydana.
6. W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji nowego pojazdu zakupionego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej wła ciciel pojazdu do wniosku o rejestracj doł cza wyci g ze wiadectwa
homologacji albo odpis decyzji zwalniaj cej pojazd z homologacji, na podstawie których organ rejestruj cy
wpisuje dane techniczne pojazdu. Wymóg ten nie dotyczy pojazdu, który zgodnie z ustaw nie podlega
obowi zkowi uzyskania wiadectwa homologacji.
7. (uchylony).
8. Je eli wymagane jest badanie techniczne pojazdu, wła ciciel pojazdu do wniosku o rejestracj
doł cza za wiadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu.
9. W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji pojazdu zabytkowego wła ciciel pojazdu
dodatkowo doł cza do wniosku o rejestracj :
1) uwierzytelnion kopi decyzji w sprawie wpisania pojazdu, jako dobra kultury, do rejestru zabytków

lub dokument potwierdzaj cy uj cie pojazdu w centralnej ewidencji dóbr kultury,
2) za wiadczenie z przeprowadzonego badania pojazdu zabytkowego co do zgodno ci z warunkami
technicznymi, o którym mowa w art. 68 ust. 18 ustawy, oraz protokół oceny stanu technicznego
pojazdu zabytkowego.
10. W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji pojazdu, którego mark okre la si jako "SAM",
wła ciciel pojazdu doł cza do wniosku o rejestracj :
1) (uchylony);
2) o wiadczenie, e jest wła cicielem zespołów i cz ci słu cych do zbudowania tego pojazdu;
3) (uchylony);
4) za wiadczenie o przeprowadzonym badaniu zgodno ci pojazdu marki "SAM" z warunkami
technicznymi, o którym mowa w art. 68 ust. 18 ustawy, oraz dokument identyfikacyjny badanego
pojazdu marki "SAM".
Przepisy ust. 4 i 12 oraz § 3 ust. 1 i § 4 ust. 2 i 3 stosuje si odpowiednio.
11. W przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu przed ponownym
zarejestrowaniem pojazdu wła ciciel pojazdu doł cza do wniosku o rejestracj za wiadczenie, o którym
mowa w art. 72 ust. 4 ustawy, wystawione przez organ rejestruj cy wła ciwy ze wzgl du na miejsce
ostatniej rejestracji, potwierdzaj ce dane zawarte w zagubionym dokumencie, niezb dne do rejestracji
pojazdu.
12. W przypadku zgłoszenia do rejestracji pojazdu, który nie posiada nadanych i umieszczonych
fabrycznie przez producenta lub w trybie okre lonym przepisami odr bnymi cech identyfikacyjnych lub nie
posiada tabliczki znamionowej, wła ciciel pojazdu do wniosku o rejestracj doł cza za wiadczenie, o
którym mowa w § 28 ust. 1 lub § 29 ust. 2, potwierdzaj ce nadanie i umieszczenie cech identyfikacyjnych
lub wykonanie tabliczki znamionowej zast pczej.
12a. Przed wydaniem dowodu rejestracyjnego organ rejestruj cy, korzystaj c z uprawnienia, o
którym mowa w ustawie z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie
Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej (Dz. U. Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr
195, poz. 1198 i Nr 216, poz. 1367), mo e skierowa zapytanie o dane SIS do centralnego organu
technicznego KSI na wypełnionej karcie zapytania zgodnej z wzorem okre lonym w przepisach wydanych
na podstawie art. 22 ust. 3 tej ustawy.
13. W przypadku rejestracji pojazdu wyrejestrowanego, o którym mowa w art. 79 ust. 4 pkt 3 ustawy,
uznanego za unikatowy, wła ciciel pojazdu do wniosku o rejestracj doł cza opini rzeczoznawcy
samochodowego, o którym mowa w art 79a ustawy.
14. Wzór wniosku o rejestracj , czasow rejestracj albo wyrejestrowanie pojazdu okre la zał cznik
nr 1 do rozporz dzenia.
15. Wzór za wiadczenia, o którym mowa w ust. 11, okre la zał cznik nr 2 do rozporz dzenia.
16. Wzór decyzji o rejestracji, czasowej rejestracji albo wyrejestrowaniu pojazdu okre la zał cznik nr
2a do rozporz dzenia.
§ 3. 1. W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy jego
ciciel doł cza do wniosku o rejestracj , z zastrze eniem ust. 2-5, nast puj ce dokumenty:
dowód własno ci pojazdu;
dowód rejestracyjny, je eli pojazd był zarejestrowany;
dowód odprawy celnej przywozowej, je eli pojazd został sprowadzony z terytorium pa stwa
nieb d cego pa stwem członkowskim;
4) dokument potwierdzaj cy zapłat akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, je eli samochód
osobowy został sprowadzony z terytorium pa stwa członkowskiego;
5) za wiadczenie wydane przez wła ciwy organ potwierdzaj ce:
a) uiszczenie podatku od towarów i usług, je eli pojazd został sprowadzony z terytorium pa stwa
członkowskiego, lub
b) brak obowi zku, o którym mowa w lit. a;
6) za wiadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu.
2. W przypadku powierzenia pojazdu przez zagraniczn osob prawn lub fizyczn podmiotowi
polskiemu, do wniosku o rejestracj , z zastrze eniem ust. 3, doł cza si :
1) dokument, na którego podstawie nast piło powierzenie pojazdu;
2) dowód rejestracyjny, je eli pojazd był zarejestrowany;
3) dowód odprawy celnej przywozowej, je eli pojazd został sprowadzony z terytorium pa stwa
wła
1)
2)
3)

nieb d cego pa stwem członkowskim;
4) dokument potwierdzaj cy zapłat akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, je eli samochód
osobowy został sprowadzony z terytorium pa stwa członkowskiego;
5) za wiadczenie wydane przez wła ciwy organ potwierdzaj ce:
a) uiszczenie podatku od towarów i usług, je eli pojazd został sprowadzony z terytorium pa stwa
członkowskiego, lub
b) brak obowi zku, o którym mowa w lit. a;
6) za wiadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu.
2a. W przypadku gdy dowód rejestracyjny, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, składa si z
dwóch cz ci: cz ci I i cz ci II, wła ciciel pojazdu powinien doł czy do wniosku o rejestracj obie
cz ci dowodu rejestracyjnego. Je eli wnioskuj cy o rejestracj pojazdu nie doł czył cz ci II dowodu
rejestracyjnego, w szczególno ci w przypadku jej utraty, zgubienia lub zniszczenia, organ rejestruj cy
uznaje cz
I dowodu rejestracyjnego za wystarczaj c do zarejestrowania pojazdu po otrzymaniu, na
wniosek tego organu, pisemnego lub elektronicznego potwierdzenia z organu rejestruj cego pa stwa
członkowskiego, e pojazd był zarejestrowany w tym pa stwie i mo e by ponownie zarejestrowany w
innym pa stwie członkowskim.
2b. Przepisów ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 4 nie stosuje si do samochodu osobowego zwolnionego od
akcyzy na podstawie przepisów o podatku akcyzowym, dla którego wła ciwy organ wydał za wiadczenie
potwierdzaj ce zwolnienie od akcyzy.
2c. Przepisy ust. 1 pkt 5 i ust. 2 pkt 5 stosuje si do pojazdu sprowadzonego z terytorium pa stwa
członkowskiego, je eli pojazd ten jest wykazany w zał czniku nr 1 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
3)
podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z pó n. zm. ).
3. W przypadkach okre lonych w przepisach o podatku od towarów i usług za wiadczenie, o którym
mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a i ust. 2 pkt 5 lit. a, mo e by zast pione faktur z wyszczególnion kwot
podatku od towarów i usług.
4. Przepisy ust. 1 pkt 6 i ust. 2 pkt 6 nie dotycz nowego: samochodu osobowego z silnikiem
spalinowym, ci gnika rolniczego, motocykla i motoroweru, dla którego wła ciciel pojazdu powinien
doł czy wyci g ze wiadectwa homologacji typu pojazdu albo odpis decyzji zwalniaj cej pojazd z
homologacji potwierdzaj cy, e w odniesieniu do poszczególnych typów pojazdów zostało wydane
wiadectwo homologacji typu pojazdu albo zwolnienie pojazdu z homologacji przez wła ciwy organ
pa stwa członkowskiego.
4a. W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu
sprowadzonego z zagranicy i zgłoszenia utraty, kradzie y, zagubienia lub zniszczenia dowodu
rejestracyjnego wydanego przez organ wła ciwy do rejestracji pojazdu za granic , wła ciciel pojazdu
doł cza wydany przez ten organ wtórnik dowodu rejestracyjnego albo:
1) za wiadczenie, o którym mowa w art. 72 ust. 4 ustawy, oraz
2) za wiadczenie wydane przez wła ciwy organ Policji w kraju lub za granic potwierdzaj ce zgłoszenie
kradzie y tego dokumentu.
4b. W przypadku, o którym mowa w ust. 4a, organ rejestruj cy, zgodnie z § 2 ust. 12a, mo e
skierowa zapytanie dotycz ce utraconego, skradzionego lub zagubionego dowodu rejestracyjnego o
dane SIS do centralnego organu technicznego KSI.
4c. W przypadku, o którym mowa w ust. 4a, je eli organ rejestruj cy wła ciwy ze wzgl du na
miejsce ostatniej rejestracji pojazdu za granic odmawia pisemnie wła cicielowi pojazdu wydania
za wiadczenia, organ rejestruj cy mo e wyst pi do tego organu o potwierdzenie danych zawartych w
utraconym, skradzionym, zagubionym lub zniszczonym dowodzie rejestracyjnym. Uzyskane przez organ
rejestruj cy pisemne lub elektroniczne potwierdzenie z organu za granic zast puje za wiadczenie, o
którym mowa w art. 72 ust. 4 ustawy.
5. W przypadku pojazdu sprowadzonego z terytorium pa stwa nieb d cego pa stwem
członkowskim, Konfederacj Szwajcarsk lub pa stwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zamiast dowodu
rejestracyjnego dopuszcza si przedstawienie innego dokumentu stwierdzaj cego rejestracj pojazdu,
wydanego przez organ wła ciwy do rejestracji pojazdów w tym pa stwie.
§ 3a. 1. W przypadku pierwszej rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu
sprowadzonego z pa stwa członkowskiego organ rejestruj cy informuje organ pa stwa członkowskiego,
który wydał dowód rejestracyjny, o rejestracji tego pojazdu, jego cechach identyfikacyjnych i zatrzymaniu

dowodu rejestracyjnego.
2. Je eli pa stwo członkowskie wymaga zwrotu dowodu rejestracyjnego, organ rejestruj cy przesyła
ten dowód do organu, który go wydał.
3. Informacje, o których mowa w ust. 1, z systemu teleinformatycznego oraz dowód rejestracyjny, o
którym mowa w ust. 2, organ rejestruj cy przesyła co miesi c, za po rednictwem ministra wła ciwego do
spraw transportu, który nast pnie przekazuje je zbiorczo do wła ciwych organów pa stw członkowskich
nie pó niej ni do 20. dnia miesi ca nast puj cego po miesi cu, którego ta informacja dotyczy.
§ 3b. Przepisy § 3 ust. 2a i § 3a stosuje si równie do dowodów rejestracyjnych i pojazdów z
pa stw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
§ 4. 1. Dowodem własno ci pojazdu lub jego pojedynczych zespołów jest w szczególno ci jeden z
nast puj cych dokumentów:
1) umowa sprzeda y;
2) umowa zamiany;
3) umowa darowizny;
4) umowa o do ywocie;
5) faktura VAT;
6) prawomocne orzeczenie s du rozstrzygaj ce o prawie własno ci.
2. W przypadku gdy dane odnosz ce si do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własno ci pojazdu
doł czonym do wniosku o rejestracj s niezgodne z danymi wła ciciela zawartymi w dowodzie
rejestracyjnym i karcie pojazdu, je eli była wydana, jako dowód własno ci wymagany do rejestracji
rozumie si wszystkie dokumenty potwierdzaj ce fakt przeniesienia prawa własno ci pojazdu.
2a. Je eli zbywc pojazdu, o którym mowa w ust. 2, jest przedsi biorca prowadz cy działalno
gospodarcz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własno ci
potwierdzaj cy nabycie prawa własno ci przez tego zbywc dopuszcza si uwierzytelnion notarialnie
kopi tego dowodu.
3. Przepisów ust. 2 i 2a nie stosuje si do pojazdów sprowadzonych z zagranicy, o których mowa w §
3 ust. 1, w przypadku gdy:
1) przeniesienie prawa własno ci pojazdu nast piło za granic ;
2) zbywc pojazdu zgłoszonego do pierwszej rejestracji jest przedsi biorca prowadz cy działalno
gospodarcz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, który sprowadził
ten pojazd z zagranicy.
§ 5. 1. Dokumenty sporz dzone w j zyku obcym doł cza si do wniosku o rejestracj ,
wyrejestrowanie wraz z ich tłumaczeniem na j zyk polski przez tłumacza przysi głego.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy dowodu rejestracyjnego wydanego przez wła ciwy organ pa stwa
członkowskiego, Konfederacji Szwajcarskiej, pa stwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w zakresie zawieraj cym
oznaczenia kodów zastosowanych w tym dowodzie, okre lonych w zał czniku nr 3 do rozporz dzenia.
§ 6. 1. Rejestruj c pojazd, z zastrze eniem ust. 2-4 i § 7, organ rejestruj cy wydaje:
1) dowód rejestracyjny;
2) zalegalizowane tablice (tablic ) rejestracyjne;
3) nalepk kontroln .
2. W przypadku rejestracji czasowej pojazdu, o której mowa w art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy, organ
rejestruj cy wydaje:
1) pozwolenie czasowe;
2) zalegalizowane tablice (tablic ) rejestracyjne;
3) nalepk kontroln .
3. W przypadku rejestracji czasowej pojazdu, o której mowa w art. 74 ust. 2 pkt 2 ustawy, organ
rejestruj cy wydaje:
1) pozwolenie czasowe;
2) zalegalizowane tymczasowe tablice (tablic ) rejestracyjne.
3a. W przypadku rejestracji czasowej pojazdu, o której mowa w art. 74 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy, na
wniosek producenta pojazdu, organ rejestruj cy wydaje:

1) pozwolenie czasowe do wielokrotnego stosowania;
2) zalegalizowane tymczasowe tablice (tablic ) rejestracyjne.
4. W przypadku rejestracji czasowej, o której mowa w art. 74 ust. 2 pkt 3 ustawy, organ rejestruj cy
wydaje:
1) pozwolenie czasowe do wielokrotnego stosowania;
2) zalegalizowane tymczasowe tablice (tablic ) rejestracyjne badawcze.
5. Wzór dowodu rejestracyjnego oraz oznaczenia kodów zastosowanych w tym wzorze stanowi
zał cznik nr 3 do rozporz dzenia.
6. Wzór pozwolenia czasowego oraz oznaczenia kodów zastosowanych w tym wzorze stanowi
zał cznik nr 4 do rozporz dzenia.
7. Wzór pozwolenia czasowego do wielokrotnego stosowania stanowi zał cznik nr 5 do
rozporz dzenia.
8. Wzór nalepki kontrolnej, o której mowa w art. 71 ust. 2 ustawy, okre la zał cznik nr 6 do
rozporz dzenia.
§ 7. 1. W przypadku gdy pojazd posiada tablice rejestracyjne zgodne z wzorem okre lonym
rozporz dzeniem i wyró nikiem powiatu wła ciwym dla organu dokonuj cego rejestracji oraz jest
oznaczony nalepk kontroln odpowiedni do posiadanych tablic, organ rejestruj cy dokonuje jedynie
legalizacji tych tablic.
2. Organ rejestruj cy na wniosek wła ciciela pojazdu zamiast tablic zwyczajnych wydaje
zalegalizowane tablice indywidualne, o których mowa w § 24 rozporz dzenia.
3. Nalepki kontrolnej nie wydaje si dla pojazdów, o których mowa w art. 73 ust. 4 ustawy.
§ 8. 1. Organ rejestruj cy na wniosek wła ciciela pojazdu, z zastrze eniem ust. 2, wydaje
za wiadczenie, o którym mowa w § 2 ust. 11, po zło eniu przez wła ciciela stosownego o wiadczenia pod
odpowiedzialno ci karn za składanie fałszywych zezna .
2. W przypadku gdy dane wła ciciela pojazdu, o którym mowa w ust. 1, s niezgodne z danymi
wła ciciela zawartymi w zagubionym dowodzie rejestracyjnym lub karcie pojazdu, organ rejestruj cy
wydaje za wiadczenie po zgłoszeniu zbycia pojazdu przez wła ciciela, na którego wystawione były
zagubione dokumenty.
§ 9. Je eli w dokumentach doł czonych do wniosku o rejestracj s zawarte zastrze enia wynikaj ce
z prawa celnego, organ rejestruj cy jest obowi zany zamie ci te zastrze enia w dowodzie
rejestracyjnym pojazdu lub w pozwoleniu czasowym.
§ 10. 1. W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego pojazdu organ rejestruj cy na wniosek
ciciela pojazdu wydaje wtórnik dowodu rejestracyjnego po:
przedstawieniu karty pojazdu, je eli była wydana;
przedstawieniu tablic rejestracyjnych;
przedstawieniu wyci gu z rejestru bada technicznych pojazdów prowadzonego przez stacj kontroli
pojazdów, okre laj cego termin nast pnego badania technicznego pojazdu;
4) zło eniu przez wła ciciela stosownego o wiadczenia pod odpowiedzialno ci karn za składanie
fałszywych zezna .
2. W przypadku zniszczenia dowodu rejestracyjnego pojazdu w stopniu powoduj cym jego
nieczytelno organ rejestruj cy na wniosek wła ciciela pojazdu wydaje wtórnik dowodu rejestracyjnego
po:
1) oddaniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego;
2) przedstawieniu karty pojazdu, je eli była wydana;
3) przedstawieniu tablic rejestracyjnych;
4) przedstawieniu wyci gu z rejestru bada technicznych pojazdów, prowadzonego przez stacj kontroli
pojazdów, je eli termin nast pnych bada technicznych pojazdu nie jest mo liwy do odczytania z
dowodu rejestracyjnego.
3. Przepisów ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 4 nie stosuje si w przypadku, gdy organ rejestruj cy
posiada informacje o terminie nast pnych bada technicznych pojazdu lub wła ciciel przedstawi
za wiadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu.
3a. Na okres do wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego, nie dłu szy jednak ni 30 dni, organ
wła
1)
2)
3)

rejestruj cy, na wniosek wła ciciela pojazdu, wydaje pozwolenie czasowe.
3b. Przepis ust. 3a stosuje si równie w przypadku wydawania dowodu rejestracyjnego z powodu
braku miejsca na kolejne wpisy terminów nast pnego badania technicznego.
4. Przepisy w sprawie legalizacji tablic stosuje si odpowiednio.
§ 11. W przypadku utraty lub uszkodzenia nalepki kontrolnej organ rejestruj cy na wniosek
wła ciciela pojazdu wydaje wtórnik nalepki po:
1) przedstawieniu dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu, je eli była wydana;
2) zło eniu przez wła ciciela pojazdu stosownego o wiadczenia pod odpowiedzialno ci karn za
składanie fałszywych zezna .
§ 12. 1. W przypadku kradzie y tablic (tablicy) rejestracyjnych organ rejestruj cy na wniosek
wła ciciela pojazdu wydaje nowy dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablic ) rejestracyjne z
nowym numerem rejestracyjnym oraz nalepk kontroln po:
1) oddaniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego;
2) przedstawieniu karty pojazdu, je eli była wydana;
3) przedstawieniu za wiadczenia wydanego przez wła ciwy organ Policji potwierdzaj cego zgłoszenie
kradzie y tablic (tablicy) rejestracyjnych.
2. W przypadku zgubienia tablic (tablicy) rejestracyjnych organ rejestruj cy na wniosek wła ciciela
pojazdu wydaje nowy dowód rejestracyjny pojazdu i zalegalizowane tablice (tablic ) rejestracyjne z
nowym numerem rejestracyjnym oraz nalepk kontroln po:
1) oddaniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego;
2) przedstawieniu karty pojazdu, je eli była wydana;
3) zło eniu przez wła ciciela stosownego o wiadczenia pod odpowiedzialno ci karn za składanie
fałszywych zezna .
3. W przypadku zniszczenia tablic (tablicy) rejestracyjnych organ rejestruj cy na wniosek wła ciciela
pojazdu wydaje, z zastrze eniem ust. 4, nowy dowód rejestracyjny pojazdu i zalegalizowane tablice
(tablic ) rejestracyjne z nowym numerem rejestracyjnym oraz nalepk kontroln po:
1) oddaniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego i tablic (tablicy) rejestracyjnych;
2) przedstawieniu karty pojazdu, je eli była wydana.
3a. Na okres do wydania nowego dowodu rejestracyjnego, nie dłu szy jednak ni 30 dni, organ
rejestruj cy, na wniosek wła ciciela pojazdu, wydaje pozwolenie czasowe oraz zalegalizowane tablice
(tablic ) rejestracyjne.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1-3, organ rejestruj cy, na wniosek wła ciciela pojazdu
mo e wyda zalegalizowane tablice (tablic ) rejestracyjne (wtórnik) z zachowaniem dotychczasowego
numeru rejestracyjnego, po przedstawieniu przez wła ciciela pojazdu:
1) dowodu rejestracyjnego;
2) karty pojazdu, je eli była wydana;
3) stosownego o wiadczenia pod odpowiedzialno ci karn za składanie fałszywych zezna .
5. Na okres konieczny do wykonania tablicy rejestracyjnej (wtórnika), ale nie dłu szy ni okre lony w
art. 74 ust. 3 ustawy, organ rejestruj cy wydaje na wniosek wła ciciela pojazdu pozwolenie czasowe oraz
zalegalizowane tymczasowe tablice (tablic ) rejestracyjne.
§ 13. 1. W przypadku zawiadomienia o nabyciu pojazdu zarejestrowanego organ rejestruj cy
dokonuje rejestracji pojazdu na wniosek wła ciciela pojazdu. Przepisy § 2 stosuje si odpowiednio.
2. W przypadku zawiadomienia o zbyciu pojazdu zarejestrowanego dotychczasowy wła ciciel do
zawiadomienia doł cza kopi dokumentu, na podstawie którego nast piło zbycie pojazdu.
3. W przypadku zbycia pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 4 ustawy, zbywca pojazdu zwraca
wojewodzie mazowieckiemu tablice dyplomatyczne, którymi oznaczony był pojazd. Wojewoda wydaje
zbywcy pojazdu za wiadczenie potwierdzaj ce dokonanie zwrotu tych tablic, które zast puje tablice
rejestracyjne, o których mowa w § 2 ust. 1. Wydane za wiadczenie zbywca pojazdu przekazuje nabywcy
pojazdu.
§ 14. 1. W przypadku zawiadomienia o zmianie stanu faktycznego wymagaj cej zmiany danych
zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym, wynikaj cej:
1) ze zmiany adresu miejsca zamieszkania wła ciciela pojazdu, powoduj cej zmian wła ciwo ci

miejscowej organu rejestruj cego, organ rejestruj cy na wniosek wła ciciela pojazdu dokonuje
rejestracji pojazdu;
2) ze zmiany adresu miejsca zamieszkania wła ciciela pojazdu niepowoduj cej zmiany wła ciwo ci
miejscowej organu rejestruj cego, organ rejestruj cy wydaje nowy dowód rejestracyjny oraz
dokonuje legalizacji tablic rejestracyjnych zgodnie z zasadami okre lonymi w przepisach w sprawie
legalizacji tablic rejestracyjnych;
3) (uchylony);
4) z wymiany podwozia lub ramy w poje dzie zarejestrowanym, do zawiadomienia doł cza si :
a) dowód własno ci podwozia lub ramy,
b) dowód odprawy celnej przywozowej, je eli podwozie lub rama zostały sprowadzone z terytorium
pa stwa nieb d cego pa stwem członkowskim,
c) dowód rejestracyjny pojazdu lub za wiadczenie wystawione przez organ rejestruj cy wła ciwy ze
wzgl du na miejsce rejestracji pojazdu, z którego pochodzi podwozie lub rama, je eli to podwozie
lub rama pochodzi z pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5) z wprowadzenia w poje dzie zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych zmieniaj cych rodzaj pojazdu,
do zawiadomienia doł cza si :
a) dokument potwierdzaj cy, e dokonane zmiany konstrukcyjne zmieniaj ce rodzaj pojazdu
wykonane zostały przez przedsi biorc , o którym mowa w art. 66 ust. 4 pkt 6 lit. b ustawy,
b) za wiadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego potwierdzaj ce, e dokonane zmiany
s zgodne z przepisami okre laj cymi warunki techniczne pojazdów.
Przepisy § 2-5 stosuje si odpowiednio.
2. W przypadku zawiadomienia o zmianie innych danych pojazdu zamieszczonych w dowodzie
rejestracyjnym zaistniałej w wyniku wprowadzenia zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów,
pojazd, zgodnie z ustaw , podlega badaniu technicznemu. Za wiadczenie o pozytywnym wyniku tego
badania potwierdzaj ce, e dokonane zmiany s zgodne z przepisami okre laj cymi warunki techniczne
pojazdów, jest podstaw do wydania dowodu rejestracyjnego z nowymi danymi pojazdu.
3. W przypadku zawiadomienia o dokonaniu monta u instalacji przystosowuj cej pojazd do zasilania
gazem, do zawiadomienia doł cza si :
1) wyci g ze wiadectwa homologacji sposobu monta u instalacji przystosowuj cej pojazd do zasilania
gazem;
2) faktur VAT albo rachunek za monta instalacji, o której mowa w pkt 1.
4. W przypadku zgłoszenia przez wła ciciela pojazdu wniosku o zmian danych technicznych
pojazdu dotycz cych mas i nacisków osi, zawartych w dowodzie rejestracyjnym, wynikaj c ze zmiany
wła ciwych, okre lonych w przepisach warunków technicznych, do wniosku doł cza si :
1) dowód rejestracyjny pojazdu;
2) o wiadczenie wystawione przez producenta lub przedstawiciela producenta potwierdzaj ce, e
pojazd był homologowany zgodnie z wnioskowanymi danymi technicznymi.
§ 15. 1. W celu wyrejestrowania pojazdu wła ciciel pojazdu składa wniosek o wyrejestrowanie
pojazdu w organie rejestruj cym wła ciwym ze wzgl du na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu i do
wniosku doł cza:
1) za wiadczenie o demonta u pojazdu, o którym mowa w ustawie o recyklingu pojazdów, lub
równowa ny dokument wydany w innym pa stwie, dowód rejestracyjny, kart pojazdu, je eli była
wydana, oraz tablice (tablic ) rejestracyjne, w przypadku okre lonym w art. 79 ust. 1 pkt 1 ustawy;
2) dowód rejestracyjny i kart
pojazdu, je eli była wydana, stosowne o wiadczenie pod
odpowiedzialno ci karn za składanie fałszywych zezna oraz za wiadczenie wydane przez
wła ciwy organ Policji potwierdzaj ce zgłoszenie kradzie y pojazdu albo postanowienie o umorzeniu
dochodzenia w sprawie kradzie y pojazdu wystawione przez wła ciwy organ, w przypadku
okre lonym w art. 79 ust. 1 pkt 2 ustawy;
3) dokument potwierdzaj cy zbycie pojazdu za granic i stosowne o wiadczenie lub kopi dokumentu
potwierdzaj cego zarejestrowanie pojazdu za granic , w przypadku okre lonym w art. 79 ust. 1 pkt 3
ustawy;
4) dokument potwierdzaj cy zniszczenie (kasacj ) pojazdu za granic , dowód rejestracyjny, kart
pojazdu, je eli była wydana, i tablice rejestracyjne, w przypadku okre lonym w art. 79 ust. 1 pkt 4
ustawy;
5) dokument potwierdzaj cy trwał i zupełn utrat posiadania pojazdu, dowód rejestracyjny, kart

pojazdu, je eli była wydana, tablice rejestracyjne oraz dokument potwierdzaj cy wniesienie opłaty, o
której mowa w art. 79 ust. 5 ustawy;
6) za wiadczenie o przyj ciu niekompletnego pojazdu, o którym mowa w ustawie o recyklingu
pojazdów, lub równowa ny dokument wydany w innym pa stwie, dowód rejestracyjny, kart pojazdu,
je eli była wydana, oraz tablice (tablic ) rejestracyjne, w przypadku okre lonym w art. 79 ust. 1 pkt 6
ustawy.
2. W celu wyrejestrowania pojazdu czasowo wycofanego z ruchu do wniosku o jego wyrejestrowanie
zamiast dowodu rejestracyjnego wła ciciel pojazdu doł cza decyzj o czasowym wycofaniu pojazdu z
ruchu.
3. W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, je eli była wydana, lub tablic (tablicy)
rejestracyjnych, o których mowa w ust. 1, wła ciciel pojazdu składa stosowne o wiadczenie.
4. W przypadku nieprzedło enia przez wła ciciela pojazdu za wiadcze albo równowa nego
dokumentu wydanego w innym pa stwie, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 6, organ rejestruj cy, po upływie
30 dni od dnia otrzymania za wiadczenia od przedsi biorcy prowadz cego stacj demonta u, dokonuje
wyrejestrowania pojazdu z urz du.
5. Przed dokonaniem wyrejestrowania pojazdu z urz du, o którym mowa w ust. 4, organ rejestruj cy
wzywa pisemnie wła ciciela pojazdu do zwrotu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, tablic
(tablicy) rejestracyjnych pojazdu, dowodu rejestracyjnego oraz karty pojazdu, je eli była wydana.
6. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, okre la zał cznik nr 1 do rozporz dzenia.
Rozdział 2a
Rejestracja pojazdu drog elektroniczn
§ 15a. Organ rejestruj cy prowadzi sprawy rejestracji i wyrejestrowania pojazdów, o których mowa w
rozdziale 2, równie drog elektroniczn , z zachowaniem warunków okre lonych w niniejszym rozdziale.
§ 15b. 1. Organ rejestruj cy prowadzi sprawy, o których mowa w § 15a, za po rednictwem własnej
strony Biuletynu Informacji Publicznej.
2. W Biuletynie Informacji Publicznej organ rejestruj cy udost pnia:
1) wydzielon skrzynk podawcz oraz jej adres, słu c składaniu wniosków drog elektroniczn oraz
zał czników do tych wniosków;
2) akceptowane wzory wniosków;
3) informacje o:
a) procedurze składania wniosków drog elektroniczn i wymaganych dokumentach zał czanych do
tych wniosków,
b) podstawach prawnych i wymaganych opłatach zwi zanych ze składanym wnioskiem,
c) ustalonej strukturze i formacie danych,
d) numerze konta, na który mog by dokonywane wymagane przepisami opłaty zwi zane ze
składanym wnioskiem,
e) formacie i wymaganej jako ci zapewniaj cej odpowiedni czytelno skanowanych dokumentów,
zał czanych do wniosków składanych drog elektroniczn ,
f) testach akceptacyjnych,
g) stronie internetowej producenta blankietów, o którym mowa w przepisach o warunkach dystrybucji
blankietów dowodów rejestracyjnych, pozwole czasowych i nalepek kontrolnych;
4) informator o najcz ciej zadawanych pytaniach do organu rejestruj cego i udzielonych przez ten
organ odpowiedziach.
§ 15c. 1. Do wykonywania czynno ci, o których mowa w § 15a, organ rejestruj cy opracowuje
oprogramowanie dla wydzielonej skrzynki podawczej obsługuj cej składanie wniosków oraz zał czników
do tych wniosków. Oprogramowanie musi by kompatybilne z oprogramowaniem interfejsowym systemu
teleinformatycznego, okre lonego w przepisach wydanych na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy.
2. Oprogramowanie interfejsowe umo liwia wymian danych, pobranych z oprogramowania skrzynki
podawczej organu rejestruj cego, z systemem teleinformatycznym.
3. Oprogramowanie interfejsowe udost pnia producent blankietów i podaje do publicznej wiadomo ci
na swojej stronie internetowej okre lone w nim struktury, format danych oraz format skanowanych

dokumentów.
4. Stosowane struktury dokumentów elektronicznych, formaty danych oraz protokoły komunikacyjne i
szyfruj ce powinny odpowiada wymaganiom okre lonym w rozporz dzeniu, o którym mowa w § 1 ust. 2
pkt 15.
5. Funkcjonalno
oprogramowania interfejsowego podlega testom akceptacyjnym i badaniom, o
których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 21 ust. 6 ustawy o informatyzacji.
§ 15d. Wnioski o rejestracj , czasow rejestracj albo wyrejestrowanie pojazdu składane drog
elektroniczn powinny by zgodne z wzorem okre lonym w zał czniku nr 1 do rozporz dzenia.
§ 15e. 1. Wła ciciel pojazdu mo e zło y wniosek drog elektroniczn zgodny z wzorem okre lonym
dla wniosków składanych t drog , wypełniaj c odpowiedni formularz udost pniony na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej wła ciwego organu rejestruj cego.
2. Wypełniony wniosek przekazuje si za po rednictwem elektronicznej skrzynki podawczej,
zamieszczonej w portalu Biuletynu Informacji Publicznej wła ciwego organu rejestruj cego.
3. Wniosek powinien by opatrzony:
1) podpisem stanowi cym podanie w postaci elektronicznej danych: imienia i nazwiska lub nazwy
wła ciciela pojazdu oraz jego adresu zamieszkania/siedziby, uwierzytelnionym zgodnie z ustaw o
informatyzacji, albo
2) bezpiecznym podpisem elektronicznym
- okre lonym we wzorze wniosku jako "podpis wła ciciela pojazdu".
4. Do wniosku wła ciciel pojazdu doł cza, w formacie i zgodnie z wymaganiami podanymi przez
organ rejestruj cy, zeskanowane dokumenty, wymagane przepisami ustawy i niniejszego rozporz dzenia,
wraz z zał czonym potwierdzeniem elektronicznym dokonania przelewu wymaganych opłat albo
zeskanowanym dowodem wpłaty tych opłat. Dopuszcza si zał czanie zdj
tablic rejestracyjnych
wykonanych technik cyfrow .
§ 15f. W zakresie wnoszenia wniosków lub innych dokumentów, urz dowego po wiadczenia ich
odbioru oraz zachowania terminów dla dokumentów wysłanych drog elektroniczn stosuje si
odpowiednio przepisy:
1) rozporz dzenia wydanego na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy o informatyzacji;
1
2) rozporz dzenia wydanego na podstawie art. 39 § 2 Kodeksu post powania administracyjnego.
§ 15g. 1. W przypadku zło enia drog
elektroniczn , przez wła ciciela pojazdu, wniosku
nieodpowiadaj cego wzorowi i wymaganiom, zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej
wła ciwego organu rejestruj cego, lub niezał czenia wszystkich wymaganych dokumentów i dowodu
opłat, organ rejestruj cy informuje drog elektroniczn wła ciciela pojazdu o konieczno ci dokonania
uzupełnienia dokumentów i opłat drog elektroniczn .
2. Przebieg procedury po otrzymaniu wniosku zło onego drog elektroniczn , zweryfikowanego
pozytywnie przez organ rejestruj cy, okre laj przepisy o szczegółowych czynno ciach organów w
sprawach zwi zanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu.
§ 15h. Do dokumentów elektronicznych powstaj cych w organach rejestruj cych, w zwi zku z
prowadzeniem spraw, o których mowa w niniejszym rozdziale, stosuje si przepisy wydane na podstawie
art. 5 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006
r. Nr 97, poz. 673, z pó n. zm.).
Rozdział 3
Tablice rejestracyjne
§ 16. Tablice rejestracyjne, zwane dalej "tablicami", ze wzgl du na swoje przeznaczenie dziel si
na:
1) zwyczajne - do oznaczania wszystkich pojazdów, z zastrze eniem pkt 2-5;
2) indywidualne - do oznaczania pojazdów samochodowych;
3) zabytkowe - do oznaczania pojazdów zabytkowych;

4) tymczasowe - do oznaczania pojazdów czasowo zarejestrowanych;
5) tymczasowe badawcze - do oznaczania pojazdów czasowo zarejestrowanych w celu
przeprowadzania bada homologacyjnych przez jednostk upowa nion lub w celu przeprowadzania
bada pojazdów, ich wyposa enia lub cz ci przez jednostk badawcz producenta;
6) dyplomatyczne - do oznaczania pojazdów nale cych do przedstawicielstw dyplomatycznych,
urz dów konsularnych i misji specjalnych pa stw obcych oraz organizacji mi dzynarodowych, a
tak e ich personelu.
§ 17. Tablice ze wzgl du na wielko dziel si na:
1) samochodowe (jednorz dowe i dwurz dowe) - do oznaczania wszystkich rodzajów pojazdów, z
wyj tkiem motocykli, ci gników rolniczych i motorowerów;
2) motocyklowe (dwurz dowe) - do oznaczania motocykli, ci gników rolniczych oraz pojazdów
samochodowych innych (kategorii L6e i L7e);
3) motorowerowe (dwurz dowe) - do oznaczania motorowerów.
§ 18. 1. Numer rejestracyjny pojazdu stanowi litery i cyfry (cyfra) umieszczone na tablicy.
2. Ka demu pojazdowi przypisuje si jeden numer rejestracyjny.
3. Na tablicy zwyczajnej jest wytłoczony numer rejestracyjny barwy czarnej na białym tle, składaj cy
si z wyró nika województwa, wyró nika powiatu i wyró nika pojazdu.
4. Na tablicy indywidualnej jest wytłoczony numer rejestracyjny barwy czarnej na białym tle,
składaj cy si z wyró nika województwa i indywidualnego wyró nika pojazdu.
5. Na tablicy zabytkowej jest wytłoczony numer rejestracyjny barwy czarnej na ółtym tle, składaj cy
si z wyró nika województwa, wyró nika powiatu i wyró nika pojazdu, oraz symbol pojazdu zabytkowego.
6. Na tablicy tymczasowej jest wytłoczony numer rejestracyjny barwy czerwonej na białym tle,
składaj cy si z wyró nika województwa oraz wyró nika pojazdu.
7. Na tablicy tymczasowej badawczej jest wytłoczony numer rejestracyjny barwy czerwonej na białym
tle, składaj cy si z wyró nika województwa, wyró nika pojazdu oraz wyró nika okre laj cego
przeznaczenie tablicy.
8. Na tablicy dyplomatycznej jest wytłoczony numer rejestracyjny barwy białej na niebieskim tle,
składaj cy si z wyró nika województwa i wyró nika pojazdu.
§ 19. 1. W skrajnej lewej cz ci tablicy umieszcza si dodatkowo, na niebieskim tle, symbol Unii
Europejskiej składaj cy si z 12 pi cioramiennych gwiazdek barwy ółtej, uło onych na obwodzie okr gu,
oraz znak z literami "PL" barwy białej. Wymóg ten nie dotyczy tablic (tablicy) dyplomatycznych.
2. Na tablicach w miejscu do tego przeznaczonym znajduje si znak legalizacyjny zgodny z
przepisami w sprawie legalizacji tablic rejestracyjnych.
§ 20. Na tablicach nie mog by umieszczane inne oznaczenia ni te, o których mowa w § 18 i 19.
§ 21. 1. Numery rejestracyjne s tworzone ze zbioru nast puj cych 25 liter: A, B, C, D, E, F, G, H, I,
J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, X, Y i Z oraz cyfr od 0 do 9.
2. Poszczególne litery i cyfry numeru rejestracyjnego pełni nast puj ce funkcje:
1) na tablicach zwyczajnych samochodowych - pierwsza litera stanowi wyró nik województwa, druga
lub druga i trzecia litera stanowi wyró nik powiatu, nast pne cyfry lub cyfry i litera lub litery stanowi
wyró nik pojazdu tworzony kolejno w układzie:
a) dla powiatów z wyró nikiem jednoliterowym:
– pi cyfr w przedziale od 00001 do 99999,
– cztery cyfry w przedziale od 0001 do 9999 i litera,
– trzy cyfry w przedziale od 001 do 999 i dwie litery,
– cyfra w przedziale od 1 do 9, litera i trzy cyfry w przedziale od 001 do 999,
– cyfra w przedziale od 1 do 9, dwie litery i dwie cyfry w przedziale od 01 do 99,
b) dla powiatów z wyró nikiem dwuliterowym:
– litera i trzy cyfry w przedziale od 001 do 999,
– dwie cyfry w przedziale od 01 do 99 i dwie litery,
– cyfra w przedziale od 1 do 9, litera i dwie cyfry w przedziale od 01 do 99,
– dwie cyfry w przedziale od 01 do 99, litera i cyfra w przedziale od 1 do 9,

2)

3)
4)

5)
6)
7)

– cyfra w przedziale od 1do 9, dwie litery i cyfra w przedziale od 1 do 9,
– dwie litery i dwie cyfry w przedziale od 01 do 99,
– pi cyfr w przedziale od 00001 do 99999,
– cztery cyfry w przedziale od 0001 do 9999 i litera,
– trzy cyfry w przedziale od 001 do 999 i dwie litery;
tablicach zwyczajnych motocyklowych i motorowerowych - pierwsza litera stanowi wyró nik
województwa, druga lub druga i trzecia litera stanowi wyró nik powiatu, nast pne cyfry lub cyfry i
litera lub litery stanowi wyró nik pojazdu tworzony kolejno w układzie:
a) dla powiatów z wyró nikiem jednoliterowym:
– cztery cyfry w przedziale od 0001 do 9999,
– trzy cyfry w przedziale od 001 do 999 i litera,
b) dla powiatów z wyró nikiem dwuliterowym:
– litera i trzy cyfry w przedziale od 001 do 999,
– dwie cyfry w przedziale od 01 do 99 i dwie litery,
– cyfra w przedziale od 1 do 9, litera i dwie cyfry w przedziale od 01 do 99,
– dwie cyfry w przedziale od 01 do 99, litera i cyfra w przedziale od 1 do 9,
– cyfra w przedziale od 1do 9, dwie litery i cyfra w przedziale od 1 do 9,
– dwie litery i dwie cyfry w przedziale od 01 do 99,
– litera, dwie cyfry w przedziale od 01 do 99 i litera,
– litera, cyfra w przedziale od 1 do 9 i dwie litery;
na tablicach indywidualnych - litera i cyfra stanowi wyró nik województwa, za kolejne litery w
liczbie od 3 do 5 stanowi wyró nik indywidualny pojazdu, w którym nie wi cej ni dwie ostatnie litery
mo na zast pi liczb ;
na tablicach zabytkowych - pierwsza litera stanowi wyró nik województwa, druga lub druga i trzecia
litera stanowi wyró nik powiatu, nast pne cyfry lub cyfry i litera stanowi wyró nik pojazdu tworzony
kolejno w układzie:
a) dla powiatów z wyró nikiem jednoliterowym:
– dwie cyfry w przedziale od 01 do 99 i litera,
– trzy cyfry w przedziale od 001 do 999,
b) dla powiatów z wyró nikiem dwuliterowym:
– cyfra w przedziale od 1 do 9 i litera,
– dwie cyfry w przedziale od 01 do 99,
– litera i cyfra w przedziale od 1 do 9;
na tymczasowych tablicach - litera i cyfra stanowi wyró nik województwa, za cztery cyfry w
przedziale od 0001 do 9999 stanowi wyró nik pojazdu, który po wyczerpaniu wskazanej pojemno ci
tworzy si w układzie trzy cyfry w przedziale od 001 do 999 i litera;
na tymczasowych tablicach badawczych - litera i cyfra stanowi wyró nik województwa, za trzy cyfry
w przedziale od 001 do 999 stanowi wyró nik pojazdu, nast pnie litera B, która jest liter stał ,
stanowi wyró nik okre laj cy przeznaczenie tablicy;
na tablicach dyplomatycznych - pierwsza litera stanowi wyró nik województwa, za sze
cyfr w
przedziale od 000001 do 999999 stanowi wyró nik pojazdu.

§ 22. 1. Wyró nik pojazdu, z zastrze eniem § 24 ust. 2, okre la organ rejestruj cy, posługuj c si
zestawem cyfr i liter stanowi cych pojemno rejestracyjn , z wył czeniem liter B, D, I, O i Z.
2. Wyró niki województw i wyró niki powiatów dla tablic rejestracyjnych okre la zał cznik nr 7 do
rozporz dzenia.
3. W przypadku poł czenia powiatów, dla których okre lono wyró niki dla tablic rejestracyjnych w
zał czniku nr 7 do rozporz dzenia, na tablicach rejestracyjnych stosuje si dotychczasowe wyró niki tych
powiatów.
§ 23. Wła ciwy miejscowo dla siedziby sejmiku województwa prezydent miasta na prawach powiatu:
1) prowadzi ewidencj tablic indywidualnych, wydanych na obszarze województwa, z zachowaniem
warunków okre lonych w § 18 ust. 2;
2) wyznacza w ramach województwa dla ka dego organu rejestruj cego pojemno rejestracyjn tablic
tymczasowych oraz tymczasowych badawczych.

§ 24. 1. Organ rejestruj cy, z zastrze eniem ust. 2 i 3, wydaje tablice (tablic ) indywidualne, je eli z
informacji uzyskanej z ewidencji, o której mowa w § 23 pkt 1, wynika, e identyczne tablice (tablica) nie
zostały wydane dla innego pojazdu zarejestrowanego na terenie województwa.
2. Wyró nik indywidualny pojazdu okre la zainteresowany wła ciciel pojazdu, z zastrze eniem ust. 3.
3. Wyró nik indywidualny powinien stanowi wyraz, skrót lub okre lenie w j zyku polskim,
niezawieraj cy tre ci obra liwych lub niezgodnych z zasadami współ ycia społecznego.
§ 25. 1. Wła ciciel pojazdu umieszcza na poje dzie tablice z przodu i z tyłu w miejscach
konstrukcyjnie do tego przeznaczonych, z wyj tkiem przyczep, ci gników rolniczych, motocykli i
motorowerów, na których tablice umieszcza si tylko z tyłu, z zastrze eniem ust. 1a-2.
1a. W przypadku trójkołowego motocykla i pojazdu samochodowego posiadaj cego homologacj
według wymaga
dla kategorii L5 oraz trójkołowego motoroweru i pojazdu samochodowego
posiadaj cego homologacj według wymaga dla kategorii L2, okre lonych w przepisach o homologacji
pojazdów, tablice umieszcza si równie z przodu, je eli posiadaj specjalne miejsce do jej umieszczenia.
2. W przypadkach uzasadnionych konstrukcj ci gnika rolniczego tablice umieszcza si z przodu
pojazdu.
3. Z przodu pojazdu umieszcza si wył cznie tablic jednorz dow , z wyj tkiem pojazdu, o którym
mowa w ust. 1a, oraz ci gnika rolniczego, o którym mowa w ust. 2.
4. Z tyłu pojazdu umieszcza si tablic jednorz dow albo dwurz dow w zale no ci od miejsca
konstrukcyjnie do tego przeznaczonego, z zastrze eniem ust. 5.
5. Z tyłu przyczepy motocyklowej umieszcza si tablic rejestracyjn motocyklow przeniesion z
motocykla, który ci gnie przyczep .
6. Je eli pojazd nie ma specjalnego miejsca do umocowania tablic, to przedni i tyln tablic
umieszcza si w rodku szeroko ci pojazdu, a gdyby to utrudniało jego eksploatowanie lub ograniczało
widoczno tablicy - po lewej stronie pojazdu.
§ 26. Utrzymywanie tablic i innych oznacze pojazdów, o których mowa w przepisach rozdziału 4, w
nale ytym stanie i zapewnienie ich czytelno ci jest obowi zkiem kieruj cego pojazdem.
§ 27. Wzory tablic rejestracyjnych, umieszczanych na nich znaków i symboli, a tak e ich opis okre la
zał cznik nr 8 do rozporz dzenia.
Rozdział 4
Inne oznaczenia pojazdów
§ 28. 1. W przypadku gdy organ rejestruj cy, na wniosek wła ciciela pojazdu, wydaje decyzj o
nadaniu i umieszczeniu cech identyfikacyjnych zgodnie z zasadami okre lonymi w art. 66a ustawy, stacja
kontroli pojazdów wydaje za wiadczenie potwierdzaj ce umieszczenie cech identyfikacyjnych pojazdu.
2. (uchylony).
3. Wzory cech identyfikacyjnych, o których mowa w art. 66 ust. 3a ustawy, okre la zał cznik nr 9 do
rozporz dzenia.
§ 29. 1. Organ rejestruj cy, na wniosek wła ciciela pojazdu, wydaje, w drodze decyzji, zgod na
wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zast pczej, zwanej dalej "tabliczk zast pcz ", w
przypadku:
1) braku, utraty lub zniszczenia tabliczki znamionowej;
2) utraty aktualno ci tre ci tabliczki znamionowej w zakresie okre lenia cech identyfikacyjnych pojazdu.
2. W przypadkach okre lonych w ust. 1 stacja kontroli pojazdów wydaje za wiadczenie
potwierdzaj ce wykonanie i umieszczenie tabliczki zast pczej.
§ 30. 1. Pojazd samochodowy, z wyj tkiem motocykla, oznacza si nalepk kontroln , o której mowa
w § 6, na której jest umieszczony numer rejestracyjny pojazdu.
2. Pojazd, o którym mowa w ust. 1, oznacza si tylko jedn nalepk kontroln , któr wła ciciel
pojazdu umieszcza wewn trz pojazdu w prawym dolnym rogu przedniej szyby.

§ 31. 1. Na samochodzie ci arowym samowyładowczym oraz przyczepie samowyładowczej
umieszcza si te same co na tablicach rejestracyjnych numery rejestracyjne przez ich namalowanie na
tyle burty skrzyni ładunkowej biał lub czarn farb kontrastow w stosunku do tła burty. Przepis ten nie
dotyczy pojazdów, które z tyłu nie maj burty w postaci płaszczyzny.
2. Numery namalowane na tyle burty skrzyni ładunkowej powinny mie taki sam układ i zbli ony
kształt liter i cyfr jak numery na tablicy rejestracyjnej jednorz dowej. Długo
rz du namalowanych
numerów powinna wynosi 140-150 cm, wysoko 25 cm, a grubo kreski - 4,5 cm.
§ 32. 1. Autobus, o którym mowa w art. 20 ust. 4 ustawy, oraz pojazd, w stosunku do którego organ
rejestruj cy okre lił na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy indywidualn dopuszczaln pr dko
jazdy,
oznacza si na tyle nadwozia tarcz okre laj c t pr dko .
2. Autobus przystosowany do zasilania gazem powinien by oznaczony z przodu i z tyłu nadwozia
oraz z prawego boku pojazdu w pobli u drzwi wej ciowych nalepk z symbolem "LPG" lub "CNG".
§ 33. 1. Na poje dzie zarejestrowanym w Rzeczypospolitej Polskiej, który ma by u ywany w ruchu
mi dzynarodowym, umieszcza si z tyłu na nadwoziu pojazdu, z zastrze eniem ust. 2 i 3, znak z literami
"PL".
2. Znak "PL" mo e by umieszczony na tylnej szybie samochodu w prawym dolnym rogu, pod
warunkiem e b dzie zapewniona wystarczaj ca widoczno znaku i czytelno liter.
3. Je eli na tablicy rejestracyjnej jest umieszczony znak "PL", o którym mowa w § 19 ust. 1,
spełnienie wymaga , o których mowa w ust. 1 i 2, nie jest konieczne.
4. Na poje dzie nale cym do przedstawicielstwa dyplomatycznego pa stwa obcego umieszcza si
znak z literami "CD", a na poje dzie urz du konsularnego znak z literami "CC". Przepisy ust. 2 stosuje si
odpowiednio.
§ 34. 1. Na poje dzie przeznaczonym do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu tablic , o której
mowa w art. 55 ust. 1 ustawy, umieszcza si z przodu i z tyłu pojazdu lub zespołu pojazdów, na
wysoko ci od 60 cm do 180 cm od powierzchni jezdni, z zastrze eniem ust. 2 i 3.
2. Na samochodzie osobowym tablic , o której mowa w ust. 1, umieszcza si pionowo na dachu
prostopadle do osi podłu nej pojazdu.
3. Motocykl oznacza si tablic , o której mowa w ust. 1, umieszczon z tyłu pojazdu.
§ 35. Na poje dzie przewo cym zorganizowan grup dzieci lub młodzie y w wieku do lat 18
umieszcza si tablic , o której mowa w art. 57 ust. 1 ustawy, z przodu i z tyłu pojazdu, mo liwie blisko
lewej płaszczyzny obrysu, na wysoko ci od 60 cm do 180 cm od powierzchni jezdni.
§ 36. 1. Autobus szkolny przeznaczony do przewozu dzieci do szkoły powinien by oznaczony z
przodu i z tyłu tablicami "AUTOBUS SZKOLNY".
2. Autobus, o którym mowa w ust. 1, dodatkowo oznacza si z przodu i z tyłu tablicami ze znakiem
"STOP", które powinny by widoczne dla innych uczestników ruchu drogowego po uruchomieniu, zgodnie
z zasadami okre lonymi w przepisach odr bnych.
§ 37. 1. Na poje dzie przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych
umieszcza si tablic , o której mowa w art. 58 ust. 1 ustawy, z przodu i z tyłu pojazdu, mo liwie blisko
lewej płaszczyzny obrysu, na wysoko ci od 60 cm do 180 cm od powierzchni jezdni.
2. Pojazd, o którym mowa w art. 8 ustawy, mo e by oznaczony nalepk barwy białej z
mi dzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego barwy czarnej, umieszczon na przedniej szybie w
prawym górnym rogu.
§ 38. Oznaczenia pojazdów, o których mowa w § 32 ust. 1, § 34-36 i § 37 ust. 1, powinny
odpowiada wymaganiom normy PN-92/N-01255 "Barwy bezpiecze stwa i znaki bezpiecze stwa".
§ 39. Wzory oznacze pojazdów, o których mowa w § 32-37, a tak e ich opis okre la zał cznik nr 10
do rozporz dzenia.
Rozdział 5

Przepisy przej ciowe i ko cowe
§ 40. 1. Tablice (tablic ) rejestracyjne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowuj
wa no .
2. Dowody rejestracyjne wydane według wzoru okre lonego w dotychczasowych przepisach
zachowuj wa no do czasu zawiadomienia, o którym mowa w art. 78 ust. 2 pkt 2 ustawy.
3. Pojazdy posiadaj ce numer VIN lub numer nadwozia, podwozia albo ramy nadane i umieszczone
na podstawie dotychczasowych przepisów uwa a si za spełniaj ce wymagania w zakresie posiadania
cech identyfikacyjnych wymaganych do rejestracji pojazdu.
4. (uchylony).
§ 41. Przepisu § 2 ust. 12 nie stosuje si do pojazdu, który posiada tabliczk zast pcz lub nadane i
nabite cechy identyfikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów.
§ 42. Przepisu § 3 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 4 nie stosuje si do pojazdu dopuszczonego do obrotu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem wej cia w ycie rozporz dzenia.
§ 43. Organ rejestruj cy na wniosek wła ciciela pojazdu mo e dokona wymiany dowodu
rejestracyjnego i tablic (tablicy) rejestracyjnych wydanych według wzorów okre lonych w przepisach
obowi zuj cych przed dniem 1 lipca 1999 r. na dowód rejestracyjny, zalegalizowane tablice (tablic )
rejestracyjne i nalepk kontroln okre lone niniejszym rozporz dzeniem.
§ 44. 1. Organ rejestruj cy mo e do czasu wyczerpania zapasów, jednak nie dłu ej ni do dnia 31
grudnia 2002 r., wydawa pozwolenia czasowe badawcze według wzoru okre lonego w rozporz dzeniu, o
którym mowa w § 45.
2. Pozwolenia czasowe badawcze wydane według wzoru, o którym mowa w ust. 1, zachowuj
wa no do ko ca terminu, o którym mowa w art. 74 ust. 4 ustawy.
§ 45. Traci moc rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1999 r.
w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 59, poz. 632, z 2000 r. Nr 25, poz. 305 oraz z 2001
r. Nr 26, poz. 296 i Nr 145, poz. 1632), z wyj tkiem § 7 ust. 2 pkt 1 i zał cznika nr 3 w zakresie wzoru
pozwolenia czasowego badawczego i wzoru nalepki na tablice tymczasowe, które trac moc z dniem 31
grudnia 2002 r.
§ 46. Rozporz dzenie wchodzi w ycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyj tkiem § 2 ust. 1
pkt 4 i § 32 ust. 2, które wchodz w ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
________
Przepisy niniejszego rozporz dzenia wdra aj postanowienia dyrektywy 1999/37/WE z dnia 29
kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów (Dz. Urz. WE L 138 z 01.06.1999,
z pó n. zm.). Dane dotycz ce ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym
rozporz dzeniu, z dniem uzyskania przez Rzeczpospolit Polsk członkowstwa w Unii Europejskiej,
dotycz ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urz dowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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 oraz z 2007 r. Nr 52,
poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238.
3)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756,
Nr 143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029 oraz z 2007 r. Nr 168, poz.
1187.
1)

ZAŁ CZNIKI
ZAŁ CZNIK Nr 1
WZÓR WNIOSKU O REJESTRACJ , CZASOW

REJESTRACJ ALBO WYREJESTROWANIE

POJAZDU
(format A5 lub A4)
wzór
ZAŁ CZNIK Nr 2
WZÓR ZA WIADCZENIA POTWIERDZAJ CEGO DANE W ZAGUBIONYM DOWODZIE
REJESTRACYJNYM, KARCIE POJAZDU
Format nie wi kszy ni A4
wzór
Uwaga:

dopuszcza si wystawianie niniejszego za wiadczenia w formie wydruku z systemu
informatycznego organu rejestruj cego.

ZAŁ CZNIK Nr 2a
WZÓR DECYZJI O REJESTRACJI, CZASOWEJ REJESTRACJI ALBO WYREJESTROWANIU
POJAZDU
(format A5 lub A4)
wzór
ZAŁ CZNIK Nr 3
WZÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO ORAZ OZNACZENIA KODÓW ZASTOSOWANYCH W TYM
WZORZE
(format strony A6)
wzór
Uwagi:
*)

1) Na stronie 5 znajduj si pola przewidziane na umieszczenie kodu kreskowego i kodu OCRB .
2) Strony zewn trzne nr: 1, 5, 6 pokrywa si specjaln foli .
*)
Kod OCRB oznacza kod słu cy do zapisu i automatycznego odczytu danych zawartych w dowodzie
rejestracyjnym
Strony zewn trzne nr: 1, 5, 6
Oznaczenia kodów zastosowanych we wzorze dowodu rejestracyjnego
A
B
C
C.1.1
C.1.2
C.1.3
C.2.1
C.2.2
C.2.3
D
D.1

numer rejestracyjny pojazdu,
data pierwszej rejestracji pojazdu,
dane dotycz ce posiadacza dowodu rejestracyjnego i wła ciciela pojazdu obejmuj
nast puj cych kodów i danych:
*)
nazwisko lub nazwa posiadacza dowodu rejestracyjnego ,
numer PESEL lub REGON,
adres posiadacza dowodu rejestracyjnego,
nazwisko lub nazwa wła ciciela pojazdu,
numer PESEL lub REGON,
adres wła ciciela pojazdu,
dane dotycz ce pojazdu obejmuj wydruk nast puj cych kodów i danych:
marka pojazdu,

wydruk

D.2
D.3
E
F.1
F.2
F.3
G
H
I
J
K
L
O.1
O.2
P.1
P.2
P.3
Q
S.1
S.2

typ pojazdu:
- wariant, je eli wyst puje,
- wersja, je eli wyst puje,
model pojazdu,
numer identyfikacyjny pojazdu (numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy),
)
maksymalna masa całkowita pojazdu** , wył czaj c motocykle i motorowery (w kg),
dopuszczalna masa całkowita pojazdu (w kg),
dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w kg),
masa własna pojazdu; w przypadku pojazdu ci gn cego innego ni kategoria M1 masa własna
pojazdu obejmuje urz dzenie sprz gaj ce (w kg),
okres wa no ci dowodu, je eli wyst puje takie ograniczenie,
data wydania dowodu rejestracyjnego,
kategoria pojazdu,
numer wiadectwa homologacji typu pojazdu, je eli wyst puje,
liczba osi,
maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem (w kg),
maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca (w kg),
3
pojemno silnika (w cm ),
maksymalna moc netto silnika (w kW),
rodzaj paliwa,
stosunek mocy do masy własnej (w kW/kg); dotyczy motocykli i motorowerów,
liczba miejsc siedz cych, wł czaj c siedzenie kierowcy,
liczba miejsc stoj cych, je eli wyst puje.

Uwaga:
*)
Posiadacz dowodu rejestracyjnego - jest to podmiot, któremu organ rejestruj cy wydał dowód
rejestracyjny uprawniaj cy ten podmiot do poruszania si pojazdem w ruchu, i jest to:
a) wła ciciel pojazdu albo
b) u ytkownik pojazdu u ytkowanego w drodze umowy leasingu.
**)
Maksymalna masa całkowita pojazdu jest najwi ksz technicznie dopuszczaln mas całkowit
pojazdu wynikaj c z jego konstrukcji i wykonania, okre lon przez producenta.
ZAŁ CZNIK Nr 4
WZÓR POZWOLENIA CZASOWEGO ORAZ OZNACZENIA KODÓW ZASTOSOWANYCH W TYM
WZORZE
(format strony A6)
wzór
Oznaczenia kodów zastosowanych we wzorze pozwolenia czasowego
A
B
C
C.1.1
C.1.2
C.1.3
C.2.1
C.2.2
C.2.3
D
D.1
D.2

numer rejestracyjny pojazdu,
data pierwszej rejestracji pojazdu,
dane dotycz ce wła ciciela pojazdu obejmuj wydruk nast puj cych kodów i danych:
*)
nazwisko lub nazwa posiadacza pozwolenia czasowego ,
numer PESEL lub REGON,
adres posiadacza pozwolenia czasowego,
nazwisko lub nazwa wła ciciela pojazdu,
numer PESEL lub REGON,
adres wła ciciela pojazdu,
dane dotycz ce pojazdu obejmuj wydruk nast puj cych kodów i danych:
marka pojazdu,
typ pojazdu:
- wariant, je eli wyst puje,
- wersja, je eli wyst puje,

model pojazdu,
numer identyfikacyjny pojazdu (numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy),
)
maksymalna masa całkowita pojazdu** , wył czaj c motocykle i motorowery (w kg),
dopuszczalna masa całkowita pojazdu (w kg),
dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w kg),
masa własna pojazdu; w przypadku pojazdu ci gn cego innego ni kategoria M1 masa własna
pojazdu obejmuje urz dzenie sprz gaj ce (w kg),
okres wa no ci pozwolenia czasowego,
data wydania pozwolenia czasowego,
liczba osi,
maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem (w kg),
maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca (w kg),
3
pojemno silnika (w cm ),
maksymalna moc netto silnika (w kW),
rodzaj paliwa,
liczba miejsc siedz cych, wł czaj c siedzenie kierowcy,
liczba miejsc stoj cych, je eli wyst puje.

D.3
E
F.1
F.2
F.3
G
H
I
L
O.1
O.2
P.1
P.2
P.3
S.1
S.2

Uwaga:
*)
Posiadacz pozwolenia czasowego - jest to podmiot, któremu organ rejestruj cy wydał pozwolenie
czasowe uprawniaj ce ten podmiot do poruszania si pojazdem w ruchu, i jest to:
a) wła ciciel pojazdu albo
b) u ytkownik pojazdu u ytkowanego w drodze umowy leasingu.
**)
Maksymalna masa całkowita pojazdu jest najwi ksz technicznie dopuszczaln mas całkowit
pojazdu wynikaj c z jego konstrukcji i wykonania, okre lon przez producenta.
ZAŁ CZNIK Nr 5
WZÓR POZWOLENIA CZASOWEGO DO WIELOKROTNEGO STOSOWANIA
wydawanego przez organ rejestruj cy w przypadku czasowej rejestracji pojazdu, o której mowa w:
- art. 74 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy, na wniosek producenta pojazdu,
- art. 74 ust. 2 pkt 3 ustawy.
Format ksi

eczki o wymiarach strony 125 x 88 mm

Widok okładki na zewn trz (kolor szary, napisy złote)
wzór
Strona wewn trzna okładki
Uwaga: strona wewn trzna okładki, po wpisaniu danych, pokrywana jest foli
blankietem.

stanowi c

komplet z

wzór
Strony od 1 do 11
Uwaga: 1) numer pozwolenia czasowego znajduje si na stronach: 1, 4, 5, 8, 9, 11 i 12;
2) oznaczenia kodów: A, B, C, D, E, F.2, G, H, I, S.1 odpowiadaj oznaczeniom kodów
zastosowanych we wzorze pozwolenia czasowego okre lonego w zał czniku nr 4 do
rozporz dzenia.
wzór

Strona 12
wzór
Wewn trzna strona okładki
wzór
ZAŁ CZNIK Nr 6
WZÓR NALEPKI KONTROLNEJ
wzór
Opis:
1. Wymiary nieokre lone na rysunku: grubo kreski symbolu "PL" - 1,5 mm.
2. Barwy: pole pod symbolem "PL" i flag polsk - niebieskie, flaga polska - biało-czerwona, symbol
"PL" - biały, pozostała cz
nalepki - metalizowana, zabezpieczona elementami optycznie
zmiennymi, numer rejestracyjny - czarny, widoczny w ramce na białym tle, które zawiera optycznie
zmienny gilosz.
3. Barwy nalepki: niebieska - pola pod flag polsk oraz biała i czerwona - flagi polskiej.
4. Nalepka kontrolna wykonana jest z wielowarstwowej samoprzylepnej folii, która przy jakiejkolwiek
próbie oderwania jej od szyby ulega odkształceniu, a elementy identyfikacyjne i tło nalepki ulegaj
uszkodzeniu. Dotyczy to równie prób oderwania w podwy szonej i obni onej temperaturze.
5. Numer rejestracyjny na nalepce musi by nanoszony na cienk foli po redni stanowi c integraln
cz
nalepki za pomoc drukarki, czcionk zapewniaj c dobr czytelno : wysoko znaków w
zale no ci od długo ci napisu w granicach 10 ÷ 13 mm i grubo kreski w granicach 1,2 ÷ 2,0 mm.
6. Nalepka musi by
zabezpieczona przed fałszowaniem. Zasadniczym elementem tego
zabezpieczenia s graficzne elementy optycznie zmienne obejmuj ce godło narodowe wykonane w
technice holograficznej, gilosz holograficzny i stylizowane znaki RP.
7. Nalepka musi by odporna na działanie podwy szonej temperatury zgodnie z wymaganiami
zawartymi w pkt 2.21 lit. a zał cznika nr 8 do rozporz dzenia.
8. Nalepka musi by odporna na oderwanie od podło a zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt 2.22
zał cznika nr 8 do rozporz dzenia.
9. Nalepka musi by odporna na działanie wody zgodnie z wymaganiami pkt 2.26 zał cznika nr 8 do
rozporz dzenia.
10. Nalepka musi by odporna na działanie promieni wietlnych zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt
2.29 zał cznika nr 8 do rozporz dzenia.
ZAŁ CZNIK Nr 7
WYRÓ NIKI WOJEWÓDZTW I POWIATÓW DLA TABLIC REJESTRACYJNYCH POJAZDÓW

Lp.

1
1

Województwo

2

Powiat

3

DOLNO L SKIE

Wyró nik na tablice
zwyczajne, zabytkowe i
dyplomatyczne
Wyró nik
województwa

Wyró nik
powiatu

4

5
D

Jelenia Góra

D

Wyró nik na
tablice
tymczasowe i
indywidualne

6
D0 - D9

J

2

Legnica

D

L

Wałbrzych

D

B

Wrocław

D

W

Bolesławiecki

D

BL

Dzier oniowski

D

DZ

Głogowski

D

GL

Górowski

D

GR

Jaworski

D

JA

Jeleniogórski

D

JE

Kamiennogórski

D

KA

Kłodzki

D

KL

Legnicki

D

LE

Luba ski

D

LB

Lubi ski

D

LU

Lwówecki

D

LW

Milicki

D

MI

Ole nicki

D

OL

Oławski

D

OA

Polkowicki

D

PL

Strzeli ski

D

ST

redzki

D

SR

widnicki

D

SW

Trzebnicki

D

TR

Wałbrzyski

D

BA

Wołowski

D

WL

Wrocławski

D

WR

Z bkowicki

D

ZA

Zgorzelecki

D

ZG

Złotoryjski

D

ZL

KUJAWSKO-POMORSKIE

C

C0 - C9

Bydgoszcz

C

B

Grudzi dz

C

G

Toru

C

T

Włocławek

C

W

Aleksandrowski

C

AL

Brodnicki

C

BR

Bydgoski

C

BY

Chełmi ski

C

CH

Golubsko-dobrzy ski

C

GD

Grudzi dzki

C

GR

Inowrocławski

C

IN

Lipnowski

C

LI

Mogile ski

C

MG

Nakielski

C

NA

Radziejowski

C

RA

Rypi ski

C

RY

S pole ski

C

SE

wiecki

C

SW

Toru ski

C

TR

Tucholski

C

TU

W brzeski

C

WA

Włocławski

C

WL

C

ZN

ni ski
3

LUBELSKIE

L

L0 - L9

Biała Podlaska

L

B

Chełm

L

C

Lublin

L

U

Zamo

L

Z

Bialski

L

BI

Biłgorajski

L

BL

Chełmski

L

CH

Hrubieszowski

L

HR

Janowski

L

JA

Krasnostawski

L

KS

Kra nicki

L

KR

Lubartowski

L

LB

Lubelski

L

UB

Ł czy ski

L

LE

4

Łukowski

L

LU

Opolski

L

OP

Parczewski

L

PA

Puławski

L

PU

Radzy ski

L

RA

Rycki

L

RY

widnicki

L

SW

Tomaszowski

L

TM

Włodawski

L

WL

Zamojski

L

ZA

LUBUSKIE

F
Gorzów Wielkopolski

F

G

Zielona Góra

F

Z

Gorzowski

F

GW

Kro nie ski

F

KR

Mi dzyrzecki

F

MI

Nowosolski

F

NW

Słubicki

F

SL

Strzeleckodrezdenecki

F

SD

Sul ci ski

F

SU

F

SW

Wschowski

F

WS

Zielonogórski

F

ZI

aga ski

F

ZG

arski

F

ZA

wiebodzi ski

5

F0 - F9

ŁÓDZKIE

E
Łód

E0 - E9

E

L

E

P

Skierniewice

E

S

Brzezi ski

E

BR

Bełchatowski

E

BE

Kutnowski

E

KU

Łaski

E

LA

Piotrków
Trybunalski

6

Ł czycki

E

LE

Łowicki

E

LC

Łódzki wschodni

E

LW

Opoczy ski

E

OP

Pabianicki

E

PA

Paj cza ski

E

PJ

Piotrkowski

E

PI

Podd bicki

E

PD

Radomszcza ski

E

RA

Rawski

E

RW

Sieradzki

E

SI

Skierniewicki

E

SK

Tomaszowski

E

TM

Wielu ski

E

WI

Wieruszowski

E

WE

Zdu skowolski

E

ZD

Zgierski

E

ZG

MAŁOPOLSKIE

K

K0 - K9

Kraków

K

R

Nowy S cz

K

N

Tarnów

K

T

Boche ski

K

BC

Brzeski

K

BR

Chrzanowski

K

CH

D browski

K

DA

Gorlicki

K

GR

Krakowski

K

RA

Limanowski

K

LI

Miechowski

K

MI

My lenicki

K

MY

Nowos decki

K

NS

Nowotarski

K

NT

Olkuski

K

OL

O wi cimski

K

OS

7

Proszowicki

K

PR

Suski

K

SU

Tarnowski

K

TA

Tatrza ski

K

TT

Wadowicki

K

WA

Wielicki

K

WI

MAZOWIECKIE

W

W0 - W9

Ostroł ka

W

O

Płock

W

P

Radom

W

R

Siedlce

W

S

Białobrzeski

W

BR

Ciechanowski

W

CI

Garwoli ski

W

G

Gostyni ski

W

GS

Grodziski

W

GM

Grójecki

W

GR

Kozienicki

W

KZ

Legionowski

W

L

Lipski

W

LI

Łosicki

W

LS

Makowski

W

MA

Mi ski

W

M

Mławski

W

ML

Nowodworski

W

ND

Ostroł cki

W

OS

Ostrowski

W

OR

Otwocki

W

OT

Piaseczy ski

W

PI

Płocki

W

PL

Pło ski

W

PN

Pruszkowski

W

PR, PP, PS

Przasnyski

W

PZ

Przysuski

W

PY

Pułtuski

W

PU

Radomski

W

RA

Siedlecki

W

SI

Sierpecki

W

SE

Sochaczewski

W

SC

Sokołowski

W

SK

Szydłowiecki

W

SZ

Warszawski

W

A, B, D, E,
F, H, I, J,
K, N, T, U,
W, X, Y

8

Warszawski zachodni

W

Z

W growski

W

WE

Wołomi ski

W

WL, V

Wyszkowski

W

WY

Zwole ski

W

ZW

uromi ski

W

ZU

yrardowski

W

ZY

OPOLSKIE

O
Opole

O

P

Brzeski

O

B

Głubczycki

O

GL

O

K

Kluczborski

O

KL

Krapkowicki

O

KR

Namysłowski

O

NA

Nyski

O

NY

Oleski

O

OL

Opolski

O

PO

Prudnicki

O

PR

Strzelecki

O

ST

K dzierzy skokozielski

9

O0 - O9

PODKARPACKIE

R

R0 - R9

Krosno

R

K

Przemy l

R

P

10

Rzeszów

R

Z

Tarnobrzeg

R

T

Bieszczadzki

R

BI

Brzozowski

R

BR

D bicki

R

DE

Jarosławski

R

JA

Jasielski

R

JS

Kolbuszowski

R

KL

Kro nie ski

R

KR

Leski

R

LS

Le ajski

R

LE

Lubaczowski

R

LU

Ła cucki

R

LA

Mielecki

R

MI

Ni a ski

R

NI

Przemyski

R

PR

Przeworski

R

PZ

Ropczyckos dziszowski

R

RS

Rzeszowski

R

ZE

Sanocki

R

SA

Stalowowolski

R

ST

Strzy owski

R

SR

Tarnobrzeski

R

TA

PODLASKIE

B

B0 - B9

Białystok

B

I

Łom a

B

L

Suwałki

B

S

Augustowski

B

AU

Białostocki

B

IA

Bielski

B

BI

Grajewski

B

GR

Hajnowski

B

HA

Kolne ski

B

KL

11

12

Łom y ski

B

LM

Moniecki

B

MN

Sejne ski

B

SE

Siemiatycki

B

SI

Sokólski

B

SK

Suwalski

B

SU

Wysokomazowiecki

B

WM

Zambrowski

B

ZA

POMORSKIE

G

G0 - G9

Gda sk

G

D

Gdynia

G

A

Słupsk

G

S

Sopot

G

SP

Bytowski

G

BY

Chojnicki

G

CH

Człuchowski

G

CZ

Gda ski

G

DA

Kartuski

G

KA

Ko cierski

G

KS

Kwidzy ski

G

KW

L borski

G

LE

Malborski

G

MB

Nowodworski

G

ND

Pucki

G

PU

Słupski

G

SL

Starogardzki

G

ST

Sztumski

G

SZ

Tczewski

G

TC

Wejherowski

G

WE

L SKIE

S

S0 - S9

Bielsko-Biała

S

B

Bytom

S

Y

Chorzów

S

H

Cz stochowa

S

C

D browa Górnicza

S

D

Gliwice

S

G

Jastrz bie-Zdrój

S

JZ

Jaworzno

S

J

Katowice

S

K

Mysłowice

S

M

Piekary

S

PI

S

RS, L

Rybnik

S

R

Siemianowice
l skie

S

I

Sosnowiec

S

O

S

W

Tychy

S

T

Zabrze

S

Z

ory

S

ZO

B dzi ski

S

BE

Bielski

S

BI

Cieszy ski

S

CI

Cz stochowski

S

CZ

Gliwicki

S

GL

Kłobucki

S

KL

Lubliniecki

S

LU

Mikołowski

S

MI

Myszkowski

S

MY

Pszczy ski

S

PS

Raciborski

S

RC

Rybnicki

S

RB

Tarnogórski

S

TA

Bieru sko-l dzi ski

S

BL

Wodzisławski

S

WD

Zawiercia ski

S

ZA

S

ZY

Ruda

l skie

l ska

wi tochłowice

ywiecki
13

WI TOKRZYSKIE

T
Kielce

T

T0 - T9
K

14

Buski

T

BU

J drzejowski

T

JE

Kazimierski

T

KA

Kielecki

T

KI

Konecki

T

KN

Opatowski

T

OP

Ostrowiecki

T

OS

Pi czowski

T

PI

Sandomierski

T

SA

Skar yski

T

SK

Starachowicki

T

ST

Staszowski

T

SZ

Włoszczowski

T

LW

WARMI SKO-MAZURSKIE

N

N0 - N9

Elbl g

N

E

Olsztyn

N

O

Bartoszycki

N

BA

Braniewski

N

BR

Działdowski

N

DZ

Elbl ski

N

EB

Ełcki

N

EL

Gi ycki

N

GI

Iławski

N

IL

K trzy ski

N

KE

Lidzbarski

N

LI

Mr gowski

N

MR

Nidzicki

N

NI

Nowomiejski

N

NM

Olecki

N

OE

Gołdapski

N

GO

Olszty ski

N

OL

Ostródzki

N

OS

Piski

N

PI

Szczycie ski

N

SZ

W gorzewski
15

WIELKOPOLSKIE

N

WE

P

P0 - P9

Kalisz

P

K

Konin

P

KO, N

Leszno

P

L

Pozna

P

O

Chodzieski

P

CH

Czarnkowskotrzcianecki

P

CT

Gnie nie ski

P

GN

Gosty ski

P

GS

Grodziski

P

GO

Jaroci ski

P

JA

Kaliski

P

KA

K pi ski

P

KE

Kolski

P

KL

Koni ski

P

KN

Ko cia ski

P

KS

Krotoszy ski

P

KR

Leszczy ski

P

LE

Mi dzychodzki

P

MI

Nowotomyski

P

NT

Obornicki

P

OB

Ostrowski

P

OS

Ostrzeszowski

P

OT

Pilski

P

P

Pleszewski

P

PL

Pozna ski

P

OZ, Z

Rawicki

P

RA

Słupecki

P

SL

Szamotulski

P

SZ

redzki

P

SR

remski

P

SE

Turecki

P

TU

16

W growiecki

P

WA

Wolszty ski

P

WL

Wrzesi ski

P

WR

Złotowski

P

ZL

ZACHODNIO-POMORSKIE

Z

Z0 - Z9

Koszalin

Z

K

Szczecin

Z

S

winouj cie

Z

SW

Białogardzki

Z

BI

Choszcze ski

Z

CH

Drawski

Z

DR

Goleniowski

Z

GL

Gryficki

Z

GY

Gryfi ski

Z

GR

Kamie ski

Z

KA

Kołobrzeski

Z

KL

Koszali ski

Z

KO

Łobeski

Z

LO

My liborski

Z

MY

Policki

Z

PL

Pyrzycki

Z

PY

Sławie ski

Z

SL

Stargardzki

Z

ST

Szczecinecki

Z

SZ

widwi ski

Z

SD

Z

WA

Wałecki

ZAŁ CZNIK Nr 8
WZORY TABLIC REJESTRACYJNYCH, UMIESZCZANYCH NA NICH ZNAKÓW I SYMBOLI ORAZ ICH
OPIS
1. Okre lenia
1.1. U yte okre lenia oznaczaj :
1) rodzaj tablicy - tablic zwyczajn , indywidualn , zabytkow , dyplomatyczn , tymczasow i
tymczasow badawcz ;
2) odmiana tablicy - tablic jednorz dow , tj. przeznaczon do usytuowania znaków w jednym rz dzie,

3)
4)
5)
6)
6a)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

15)
16)

lub dwurz dow , tj. przeznaczon do usytuowania znaków w dwóch rz dach;
wzór tablicy - tablic okre lonego rodzaju i odmiany;
tablic pojedyncz - tablic przeznaczon do stosowania w jednym egzemplarzu;
komplet tablic - dwie tablice jednej lub ró nej odmiany o takiej samej tre ci;
znaki tablicy - litery, cyfry i symbole umieszczone na tablicy;
numer rejestracyjny - znaki (litery i cyfry) uformowane przez wytłoczenie płyty tablicy;
odbicie powrotne (współdro ne) - odbicie, w którym wiatło jest odbijane w kierunku bliskim do tego,
z którego pada, przy czym wła ciwo
ta zostaje zachowana przy znacznych zmianach k ta
o wietlenia;
materiał odblaskowy - materiał odbijaj cy wiatło w sposób powrotny (współdro ny);
o odniesienia NC - o odpowiadaj c osi symetrii próbki i prostopadł do jej powierzchni
odblaskowej;
rodek odniesienia C - punkt przeci cia osi odniesienia z powierzchni odblaskow próbki;
k t o wietlenia β - k t zawarty pomi dzy osi odniesienia NC a prost wyznaczon przez rodek
ródła wiatła Cs oraz rodek odniesienia C próbki;
k t obserwacji α - k t zawarty pomi dzy prostymi ł cz cymi rodek odniesienia C próbki ze rodkiem
ródła Cs oraz rodek odniesienia C próbki ze rodkiem odbiornika wiatła Cr;
rozwarto
k towa próbki γ - k t, pod jakim jest widoczny najwi kszy wymiar powierzchni
odblaskowej badanej próbki ze rodka odbiornika wiatła;
powierzchniowy współczynnik odblasku R - stosunek wiatło ci powierzchni odblaskowej w kierunku
obserwacji do nat enia o wietlenia przy powierzchni odblaskowej, na płaszczy nie prostopadłej do
kierunku padaj cego wiatła i do pola tej powierzchni odblaskowej, przy okre lonych k tach
o wietlenia i obserwacji; powierzchniowy współczynnik odblasku R wyra any jest w kandelach na lux
-1
-2
na metr kwadratowy (cd x lx x m );
wzorcowe ródła wiatła A i D65 - ródło wiatła stosowane przy badaniach materiałów
odblaskowych;
współczynnik luminancji - stosunek luminancji danej powierzchni w okre lonym kierunku do
luminancji idealnego rozpraszacza o wietlonego w taki sam sposób.
2. Szczegółowe wymagania

2.1. Płyta tablicy powinna by wykonana z ta my aluminiowej o grubo ci 1 mm, odpornej na działanie
czynników atmosferycznych oraz na warunki wyst puj ce w czasie normalnej eksploatacji pojazdu.
Powierzchnia czołowa tablicy powinna by pokryta materiałem odblaskowym barwy białej, ółtej lub
niebieskiej, trwale zwi zanym z podło em, odpornym na uderzenia i zginanie, posiadaj cym wła ciwo ci
elastyczne oraz wymagane wła ciwo ci odblaskowe i barwowe.
2.2. Kształty tablic powinny by zgodne z rysunkiem 1. Wymiary na rysunku podano w mm,
maksymalne odchyłki wymiarów głównych (długo ci i szeroko ) wynosz ±1 mm. Odchyłka promienia
zaokr glenia naro y tablic powinna wynosi od -0,5 do +1,5 mm.
2.3. Wytłoczone znaki i ramka obrze a powinny by pokryte powłok o tej samej barwie. Znaki tablic
powinny by ukształtowane poprzez wytłoczenie płyty tak, aby na stronie czołowej były one wypukłe.
Kształt przetłocze znaków i ramki obrze a powinien by zgodny z rysunkiem 2.
2.4. Tablice samochodowe wykonuje si
w kompletach, natomiast tablice motocyklowe,
motorowerowe oraz tablice przeznaczone do oznaczania przyczep jako tablice pojedyncze. Tablice
motocyklowe i motorowerowe mog by wykonane w kompletach do oznaczania odpowiednio motocykli
trójkołowych i pojazdów samochodowych posiadaj cych homologacj według wymaga okre lonych w
przepisach o homologacji pojazdów dla pojazdów kategorii L5 oraz do motorowerów trójkołowych i
pojazdów samochodowych posiadaj cych homologacj , według wymaga okre lonych w przepisach o
homologacji pojazdów dla pojazdów kategorii L2.
2.5. Na tablicach wszystkich wzorów, z wyj tkiem tablic dyplomatycznych, umieszcza si symbol Unii
Europejskiej składaj cy si z 12 pi cioramiennych gwiazdek barwy ółtej, uło onych na obwodzie okr gu,
i znak "PL" barwy białej, wyró niaj cy pa stwo rejestracji pojazdu. Symbol Unii Europejskiej i znak "PL"
powinny by umieszczone na niebieskim tle z lewej strony tablicy. Niebieskie tło pod symbolem Unii
Europejskiej, symbol oraz znak "PL" powinny by odblaskowe i stanowi trwał cz
podło a foliowego.
Niebieskie tło powinno zachodzi na s siaduj ce obrze e tak, aby nie pozostawał biały lub ółty pasek
mi dzy niebieskim tłem a czarn lub czerwon ramk obrze a. Maksymalna odchyłka wysoko ci tła w

tablicach dwurz dowych wynosi od -1 mm do +2 mm, a maksymalna odchyłka szeroko ci dla wszystkich
tablic wynosi od -1 mm do +2 mm. Wymiary oraz poło enie symbolu Unii Europejskiej, znaku "PL" i
niebieskiego tła powinny by zgodne z rysunkiem 10a. Maksymalna odchyłka poło enia symbolu Unii
Europejskiej i znaku "PL" wynosi ±1 mm. Kształt liter w znaku "PL" wynika z czterokrotnego zmniejszenia
wzorów liter do tablic samochodowych okre lonych na rysunku 6. Wysoko liter w znaku "PL" powinna
wynosi 20 mm, a maksymalna odchyłka wysoko ci +1 mm. Grubo kreski liter w znaku "PL" powinna
wynosi 4 mm, a jej maksymalna odchyłka +0,5 mm. Maksymalna odchyłka wielko ci odległo ci pomi dzy
dwoma przeciwległymi, skrajnymi punktami ramion gwiazdy w symbolu Unii Europejskiej wynosi +0,5 mm.
Niebieska barwa tła i ółta barwa gwiazdek powinny mie ci si w polach barwowych okre lonych w pkt
2.19. Dopuszczalne jest wyst powanie obramowania konturu gwiazdek kresk innej barwy, powstałej z
nakładania si ółtej barwy gwiazdek z niebiesk barw podło a. Nakładanie to wynika z dopuszczalnych
tolerancji wymiarowych wykonania gwiazdek. Dopuszcza si ocen barwy gwiazdek na podstawie
obserwacji wzrokowej.
2.6. Symbole pojazdów zabytkowych powinny by wykonane według rysunków 3 i 4.
2.7. Geometria ogólna i grubo
tablic nie powinna ulega samoistnym zmianom podczas
eksploatacji tablic. Tablica poło ona na płaskim podło u stron czołow do góry powinna na całej
płaszczy nie przylega do tego podło a i nie wykazywa
adnych dostrzegalnych pofalowa na
powierzchni czołowej. Dopuszczalna odchyłka od płasko ci tablicy na całej jej długo ci nie powinna
przekracza 5 mm. Grubo całkowita tablic powinna wynosi 1,4-3,0 mm.
2.8. Powierzchnia znaków i obrze y tablic. Powierzchnia tablicy, wyznaczaj ca płaszczyzn znaków
numerów rejestracyjnych i obrze a, powinna by płaska, a pochylenie cianek przetłoczonego znaku lub
ramki z obu stron nie powinno ró ni si wi cej ni o 30°. Przetłoczone, płaskie powierzchnie obrze a i
znaków powinny by pokryte foli do barwienia termicznego o danej barwie w sposób trwały, staranny i
jednolity.
2.9. Dopuszcza si nast puj ce odchyłki wymiarowe znaków (cyfr i liter) tworz cych numer
rejestracyjny:
a) odchyłka szeroko ci pokrycia barwnego znaku:
– dla tablic samochodowych +1,0 mm,
– dla pozostałych tablic +0,5 mm,
b) odchyłki wysoko ci i szeroko ci znaku +1,0 mm,
c) ró nica pomi dzy wysoko ciami i szeroko ciami znaków na tej samej tablicy:
– dla tablic samochodowych 0,8 mm,
– dla pozostałych tablic 0,5 mm,
d) odchyłka od prostopadło ci znaku (prostok ta opisanego na znaku) wzgl dem podstawy tablicy
nie powinna przekracza 0,5 mm na 50 mm wysoko ci znaku; w przypadku odchylonych w
przeciwne strony s siaduj cych ze sob znaków wymaganie to odnosi si do odchylenia
sumarycznego,
e) odchyłka odst pów pomi dzy poszczególnymi znakami umieszczanymi na tablicy mo e wynosi
±1,5 mm,
f) zmniejszenie ostro ci konturu przez zaokr glenie naro ników k tów zewn trznych i wewn trznych
powinno by zgodne z rysunkiem 5.
2.10. Litery i cyfry na tablicach powinny by wykonane zgodnie z wymiarami podanymi na rysunkach
6, 7, 8, 9 i 10.
2.11. Rozmieszczenie znaków na tablicach powinno by zgodne z rysunkami 11-71, na których
prostok tami z dwiema przek tnymi zaznaczono miejsce poło enia liter, prostok tami z jedn przek tn
zaznaczono poło enia cyfr, a lini przerywan okre lono poło enie znaku legalizacyjnego. Prostok ty
odpowiadaj prostok tom opisanym na poszczególnych literach i cyfrach. W przypadku cyfry 1 oraz liter I,
J, L, i T nale y stosowa prostok ty zast pcze okre lone na rysunku 72.
2.12. Dokładno
poło enia znaków - znaki powinny by poło one równo w linii prostej, z
zachowaniem przewidzianych odst pów i marginesów w zakresie dopuszczalnych odchyłek.
2.13. Powierzchnia czołowa tablic rejestracyjnych stanowi ca tło dla znaków numeru rejestracyjnego
i powierzchnia bocznych cianek obrze y tablic powinna by :
a) odblaskowa,
b) biała, ółta lub niebieska, jednolicie zabarwiona,
c) płaska, równa i gładka,
d) trwała i odporna na działanie czynników wyst puj cych w warunkach normalnej eksploatacji

pojazdów,
e) wyposa ona w niebieskie odblaskowe pole o wymiarach zgodnych z pkt 2.5 i rysunkami
poszczególnych wzorów tablic, ze znakiem "PL" i symbolem Unii Europejskiej; wymóg nie dotyczy
tablic dyplomatycznych,
f) bez jakichkolwiek uszkodze tła odsłaniaj cych materiał płyty; dopuszcza si 0,5 mm odst p
mi dzy kraw dzi folii odblaskowej a kraw dzi ta my aluminiowej.
2.14. Tylna strona tablicy powinna by starannie wyko czona i pozbawiona ostrych kraw dzi. Na
tylnej stronie tablicy powinien by umieszczony trwały znak identyfikacyjny producenta (producentów),
wykonany bez przetłoczenia widocznego na powierzchni czołowej tablicy. Znak powinien zawiera nazw
lub numer identyfikacyjny producenta oraz ko cówk roku produkcji.
2.15. Warstwa odblaskowa folii przeznaczonej do produkcji tablic rejestracyjnych powinna zawiera
w swej strukturze znaki identyfikacyjne w postaci kwadratów o boku 10 mm, w których polach wykonano
odró niaj ce si od tła kwadratów litery znaku "PL" o grubo ci kreski min. 1 mm. Litery znaku "PL"
powinny by wykonane zgodnie z wymiarami okre lonymi na rysunku 5a. Znak "PL" powinien wypełnia
pole prostok ta o wysoko ci min. 5 mm i długo ci min. 9 mm. Znaki "PL" powinny by rozmieszczone w
odst pach co 50 mm w pionie i w poziomie. Maksymalne odchyłki wymiarów znaków "PL" wynosz +0,5
mm, a odchyłki ich rozmieszczenia wynosz +5 mm. Barwa znaków identyfikacyjnych powinna by taka
jak barwa powierzchni czołowej tablicy rejestracyjnej. Znaki identyfikacyjne powinny by wykonywane w
procesie produkcyjnym folii i by nieusuwalne rodkami chemicznymi i mechanicznymi. Usuni cie znaku
identyfikacyjnego powinno powodowa widoczne i trwałe zniszczenie folii.
2.16. Znaki identyfikacyjne wymienione w pkt 2.15 powinny by widoczne tylko z odpowiedniej
odległo ci i pod odpowiednim k tem obserwacji. Odległo
obserwatora od tablicy rejestracyjnej
zamontowanej na poje dzie powinna zawiera si w przedziale 2 ÷ 3,5 m. K t obserwacji w płaszczy nie
pionowej, zawarty mi dzy lini ł cz c oko obserwatora z tablic rejestracyjn , powinien zawiera si w
przedziale od 25° do 50°. K t obserwacji w płaszczy nie poziomej, zawarty pomi dzy osi podłu n
pojazdu a rzutem na płaszczyzn poziom linii ł cz cej oko obserwatora z tablic rejestracyjn , powinien
wynosi max ±40°. Naniesienie znaków identyfikacyjnych w warstwie odblaskowej folii nie mo e
spowodowa zmniejszenia warto ci powierzchniowego współczynnika odblasku.
2.17. Powierzchniowy współczynnik odblasku R materiału odblaskowego tablicy, zmierzony zgodnie
ze schematem przedstawionym na rysunku 74, przy o wietleniu wzorcowym ródłem A, wyra ony w
-1
-2
kandelach na lux na metr kwadratowy (cd x lx x m ), powinien by nie mniejszy ni warto ci minimalne i
nie wi kszy ni warto ci maksymalne podane w tablicy 1.
2.18. Jednorodno odblasku. Powierzchnia odblaskowa tablicy obserwowana w warunkach odbicia
powrotnego nie powinna wykazywa widocznych ró nic luminancji.
2.19. Barwa w warunkach dziennych. Barwa biała, ółta, czerwona i niebieska powierzchni
odblaskowych oraz biała, czerwona i czarna powierzchni znaków, przy o wietleniu wzorcowym ródłem
wiatła D65 pod k tem 45° do normalnej do powierzchni i obserwacji wzdłu normalnej (geometria 45/0),
powinny mie ci si w polach barwowych normalnego układu trójchromatycznego CIE, okre lonych dla
danej barwy przez punkty naro ne o współrz dnych trójchromatycznych podanych w tablicy 2 i
odpowiada podanemu w tablicy 2 współczynnikowi luminancji.
2.20. Barwa w warunkach nocnych. Barwa biała powierzchni odblaskowej przy o wietleniu
wzorcowym ródłem wiatła A dla k ta o wietlenia 5° i k ta obserwacji 20′ powinna mie ci si w polu
barwowym normalnego układu trójchromatycznego CIE, okre lonym przez punkty naro ne o
współrz dnych trójchromatycznych podanych w tablicy 3.
Tablica 1
Powierzchniowy współczynnik odblasku
Powierzchniowy współczynnik odblasku
(cd x lx-1 x m-2)
MIN
Barwa

K t obserwacji

K t o wietlenia
5°

30°

MAX
45°

Biała

Czerwona

Niebieska

ółta

0°12′

70

30

7

0°20′

50

25

5

1°30′

5

3

1,5

0°12′

15

6

1,5

0°20′

10

5

1

1°30′

1

0,6

0,3

0°12′

4

2

0,4

0°20′

3

1,5

0,3

1°30′

0,3

0,2

0,1

0°12′

50

20

5

0°20′

35

17

3

1°30′

4

2

1

250

50

15

175

Tablica 2
Barwa w warunkach dziennych
Barwa

Biała

Czerwona

Niebieska

ółta

Czarna

Niebieska1)

Współrz dne trójchromatyczne punktów naro nych
1

2

3

4

x

0,355

0,305

0,285

0,335

y

0,355

0,305

0,325

0,375

x

0,690

0,595

0,569

0,655

y

0,310

0,315

0,341

0,345

x

0,078

0,150

0,210

0,137

y

0,171

0,220

0,160

0,038

x

0,481

0,444

0,494

0,545

y

0,518

0,476

0,426

0,454

x

0,385

0,300

0,260

0,345

y

0,355

0,270

0,310

0,395

x

0,176

0,176

0,140

0,140

y

0,140

0,104

0,104

0,140

Współczynnik
luminancji

≥ 0,35

≥ 0,05

≥ 0,01

≥ 0,27

≤ 0,03

≥ 0,01

Obja nienie:
1)
Dotyczy barwy niebieskiej tła pod symbolem Unii Europejskiej i literami "PL" w skrajnej lewej cz
tablicy.

ci

Tablica 3
Barwa w warunkach nocnych
Barwa

Biała

Współrz dne trójchromatyczne punktów naro nych
1

2

3

4

x

0,450

0,548

0,417

0,372

y

0,513

0,404

0,359

0,405

2.21. Odporno na działanie temperatury. Tablice powinny by odporne na działanie:
a) podwy szonej temperatury: podtrzymywane przez 12 godzin w temperaturze 80° ± 3°C nie
powinny po szokowym ochłodzeniu w wodzie o temperaturze 18° ± 2°C wykazywa zmian
kształtu, zabarwienia elementów składowych powierzchni czołowej i jej gładko ci, a tak e
jakichkolwiek uszkodze powłok. Odchyłka płasko ci nie powinna przekracza 5 mm,
b) zmiennych temperatur: tablice poddane działaniu zmiennych temperatur w trakcie 10 cykli badania
obejmuj cych 1 godzin w temperaturze +60°C i 1 godzin w temperaturze -40°C nie powinny
wykazywa wyra nej zmiany barwy, sp cherze , sp ka , złuszcze , korozji itp.
2.22. Odporno
na oderwanie. Materiał foliowy tablicy poddany działaniu niskiej temperatury i
wysokiej temperatury, w warunkach próby opisanej w pkt 4.9, nie powinien da si oderwa od podło a
bez zniszczenia.
2.23. Przyczepno
powłok znaków. Powłoki znaków tablic powinny mie bardzo dobr
przyczepno do podło a.
2.24. Odporno na uderzenie. Tablice powinny by odporne na uderzenia drobnymi przedmiotami,
takimi jak np. niewielkie kamienie. Upadek kuli stalowej o masie 620 g z wysoko ci 460 mm na
powierzchni czołow nie powinien spowodowa p kni cia i sp kania lub odpry ni cia powłoki barwi cej,
zarówno w temperaturze dodatniej, jak i ujemnej.
2.25. Odporno na zginanie. Po zgi ciu tablicy w sposób opisany w pkt 4.12 nie powinno wyst pi
p kanie materiału odblaskowego.
2.26. Odporno na działanie wody. Tablice poddane działaniu wody poprzez zanurzenie w wodzie
pitnej na okres 96 godzin nie powinny wykazywa odkształce , ladów korozji oraz zmiany barwy tła i
znaków.
2.27. Odporno
na działanie substancji chemicznych. Tablice i powłoki znaków powinny by
odporne na działanie substancji chemicznych, w tym przynajmniej: rodków do mycia nadwozi i paliwa
wzorcowego. Po próbie powierzchniowy współczynnik odblasku powinien by zgodny z wymaganiami
okre lonymi w tablicy 1.
2.28. Odporno
na działanie mgły solnej. Tablice powinny by odporne na długotrwałe
oddziaływanie mgły solnej. Po przeprowadzonym badaniu tablice nie powinny wykazywa wi kszych
zmian korozyjnych, zmian barwy i wymiarów. Po badaniu dopuszcza si korozj podpowłokow
wyst puj c nie wi cej ni na szeroko ci 3 mm od naci tej rysy oraz pojedyncze punkty korozyjne na
ostrych kraw dziach.
2.29. Odporno
na działanie promieni wietlnych. Poddawanie strony czołowej tablicy działaniu
promieni wietlnych powinno trwa tak długo, a wzorzec barwy niebieskiej nr 7 uło ony obok badanej
tablicy spłowieje do uzyskania kontrastu odpowiadaj cego stopniowi 4 szarej skali. Po próbie
współczynnik luminancji i barwy powierzchni odblaskowych powinny dalej spełnia wymagania podane w
tablicy 2, a powierzchniowy współczynnik odblasku nie powinien zmniejszy si poni ej 50 % warto ci
podanych w tablicy 1. Nie powinna równie wyst pi widoczna zmiana barwy znaków.
2.30. Odporno
na cieranie. Powierzchnie czołowe tablic (tła) oraz powłoki naniesione na
wytłoczone znaki i ramki powinny by odporne na cieranie oraz na erozyjne oddziaływanie ziaren piasku
i innych drobin pochodzenia mineralnego. Powłoki nieodblaskowe znaków i ramek, po wysypaniu na nie 5
kg materiału ciernego, nie powinny wykazywa przetarcia do podło a wi kszego ni elipsa o dłu szej osi
wynosz cej 3,7 mm. Spadek powierzchniowego współczynnika odblasku pokry odblaskowych nie
powinien przekroczy 30 % warto ci przed prób .
2.31. (uchylony).

3. Ogólny zakres i warunki bada
3.1. Badania pełne. Zakres bada pełnych tablic rejestracyjnych powinien obj wszystkie badania
opisane w pkt 4.1-4.19. Do bada pełnych nale y dostarczy całe tablice oraz próbki o wymiarach 10 x 10
cm wszystkich powierzchni barwnych tła i znaków, wykonanych identycznie jak w całych tablicach, w ilo ci
uzgodnionej z jednostk badawcz . Badania mo na przeprowadza na całych tablicach lub na odcinkach
tablic, a badania fotometryczne i kolorymetryczne na ww. próbkach. Badania pełne nale y przeprowadza
przy uruchomieniu produkcji, jej wznowieniu, zmianie materiału i innych zmianach maj cych wpływ na
jako tablic oraz okresowo przynajmniej raz na trzy lata.
3.2. Program i zakres bada niepełnych powinien by ustalony pomi dzy zamawiaj cym i
producentem. Badania nale y przeprowadza ka dorazowo przy odbiorze partii wyrobów.
3.3. Ogólne warunki bada . Je eli w postanowieniach dotycz cych poszczególnych rodzajów bada
nie podano innych wymaga , badania nale y prowadzi w temperaturze 23° ± 2°C i wilgotno ci wzgl dnej
powietrza nieprzekraczaj cej 70 %. W takich samych warunkach powinny przebywa tablice przed
badaniami przez przynajmniej 4 godziny na płaskim sztywnym podło u stron czołow do góry.
3.4. Sposób pobierania próbek do bada pełnych. Z partii, która przeszła z wynikiem pozytywnym
badania niepełne, nale y w sposób losowy i na lepo wybra 5 tablic, które numeruje si i przeznacza do
poszczególnych bada pełnych. Badania mo na przeprowadza na całych tablicach lub odcinkach tablic,
w zale no ci od potrzeb. Badania, których nie mo na przeprowadzi bezpo rednio na tablicach, nale y
wykona na specjalnie przygotowanych próbkach wykonanych przy zastosowaniu technologii, tak jak przy
wykonaniu tablic.
Sposób pobierania próbek do bada niepełnych. Z partii tablic przedstawionych do odbioru nale y
pobra sposobem losowym na lepo próbk o liczno ci podanej w poni szej tabeli:
Liczno

partii, sztuk

Liczno

próbki, sztuk

Dopuszczalna liczba sztuk
niedobrych

do 150

5

0

151-500

20

1

501-1.200

32

2

1.201-3.200

50

3

3.201-10.000

80

5

3.5. Wadliwo

dopuszczalna przy badaniach niepełnych - maksimum 2,5 %.
4. Szczegółowe zasady badania tablic

4.1. Sprawdzanie materiału nale y przeprowadzi przez sprawdzenie zgodno ci atestów lub innych
dokumentów z dokumentacj techniczn . Dopuszcza si inne metody bada uzgodnione mi dzy
wytwórc i zamawiaj cym.
4.2. Ogl dziny wykonania, znaków i powierzchni tablic nale y wykona nieuzbrojonym okiem na
zgodno z wymaganiami pkt 2.1, 2.3, 2.8, 2.13 i 2.14. Po ogl dzinach bezpo rednich nale y wykona
ogl dziny z odległo ci 1 m i 5 m.
4.3. Sprawdzenie kształtu, wymiarów, geometrii, ukształtowania powierzchni czołowej i obrze y tablic
oraz znaków na zgodno z pkt 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 i 2.9 nale y wykonywa za pomoc suwmiarki i innych
uniwersalnych przyrz dów pomiarowych. Sprawdzenie prostopadło ci boków i płasko ci tablicy nale y
dokona w 10 minut po poło eniu tablicy na płaskim podło u.
4.4. Sprawdzenie geometrii wytłocze i pokry barwnych znaków oraz ich rozmieszczenia na
zgodno z wymaganiami okre lonymi w pkt 2.6, 2.9, 2.10, 2.11 i 2.12 nale y przeprowadzi za pomoc
szablonów lub uniwersalnych przyrz dów pomiarowych zapewniaj cych wymagan dokładno .
4.5. Pomiar powierzchniowego współczynnika odblasku R nale y wykona metod obiektywn ,
zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku 74, dla specjalnie przygotowanych próbek o
wymiarach 10 x 10 cm wszystkich rodzajów powierzchni odblaskowych (białej, ółtej, niebieskiej i

czerwonej), wykonanych identycznie jak powierzchnie odblaskowe w całych tablicach. Pomiar nale y
przeprowadzi dla wszystkich k tów obserwacji i o wietlenia podanych w tablicy 1. K t o wietlenia i k t
obserwacji powinny le e w jednej płaszczy nie. Rozwarto k towa próbki nie powinna przekracza 80'.
Równomierno o wietlenia próbki w czasie pomiaru powinna by taka, aby zmiana nat enia o wietlenia
na powierzchni próbki, mierzonego prostopadle do padaj cego wiatła za pomoc fotoodbiornika o
powierzchni wiatłoczułej nie wi kszej ni 1/10 powierzchni badanej, nie przekraczała 5 %. Dla wszystkich
próbek musz by spełnione wymagania podane w pkt 2.17. Urz dzenia pomiarowe powinny zapewnia
wykonanie pomiaru z bł dem nieprzekraczaj cym 10 %.
4.6. Sprawdzenie jednorodno ci odblasku powinno si przeprowadzi dla dwóch całych tablic
metod subiektywn , przez obserwacj w warunkach odbicia powrotnego z odległo ci minimum 10 m,
przy o wietleniu wi zk
wiatła zapewniaj c równomierno
o wietlenia na powierzchni tablicy. W
przypadku w tpliwo ci, w obszarze stwierdzonych ró nic luminancji powinno si przeprowadzi pomiar
współczynnika odblasku, przy k cie obserwacji 20' i k cie o wietlenia 5°, przyległych fragmentów
powierzchni odblaskowej o wymiarach 50 mm x 50 mm. Stosunek najwi kszej do najmniejszej zmierzonej
warto ci nie powinien przekracza 2.
4.7. Sprawdzenie barwy powierzchni odblaskowych powinno si przeprowadzi na próbkach
przygotowanych do sprawdzenia własno ci odblaskowych, dla jednej próbki z ka dej barwy dla warunków
dziennych i dla jednej próbki białej dla warunków nocnych, a sprawdzenie barwy powierzchni
2
nieodblaskowych znaków dla próbek o powierzchni co najmniej 100 cm , specjalnie przygotowanych
przez producenta tablic, po jednej dla ka dej barwy, tylko dla warunków dziennych. Pomiar
współrz dnych trójchromatycznych powinno si wykona metod obiektywn , kolorymetrem lub
spektrofotometrem, dla wzorcowego ródła wiatła oraz geometrii pomiaru zgodnych z pkt 2.19 dla
warunków dziennych i z pkt 2.20 dla warunków nocnych. Pomiar współczynnika luminancji nale y
wykona dla wzorcowego ródła wiatła D65 i geometrii pomiaru 45/0, przy u yciu białej płytki wzorcowej.
W przypadku braku sztucznego ródła wiatła D65 mo na posłu y si metod spektrofotometryczn ,
wyznaczaj c składow trójchromatyczn Y barwy.
4.8. Sprawdzenie odporno ci na działanie temperatury powinno by przeprowadzone poprzez
zbadanie:
a) odporno ci na działanie podwy szonej temperatury: tablic nale y umie ci w suszarce
laboratoryjnej (komorze klimatycznej itp.), w poło eniu pionowym swobodnie podpart na
dłu szym boku i wygrzewa w sposób zapewniaj cy utrzymywanie si jednakowej temperatury w
ró nych miejscach tablicy. Ogrzan próbk ochłodzi szokowo w wodzie o temperaturze 18°C ±
2°C. Po zako czeniu próby tablic przenosi si w stan spoczynkowy na 30 minut, po czym
przeprowadza si sprawdzanie,
b) odporno ci na działanie zmiennych temperatur: tablic nale y podda przemiennemu działaniu
wysokiej i niskiej temperatury, a nast pnie okre leniu i ocenie powstałych ewentualnie w wyniku
tego badania zmian wła ciwo ci powłok barwi co-nawierzchniowych.
4.9. Sprawdzenie odporno ci na oderwanie powinno si wykona przez umieszczenie tablicy w
komorze termicznej, najpierw przez 1 godzin w temperaturze -20°C ± 2°C, a nast pnie przez 1 godzin
w temperaturze 65°C ± 2°C. Bezpo rednio po przebywaniu w ka dej z tych temperatur oraz w
temperaturze 20°C ± 2°C powinno si wykona prób oderwania materiału foliowego od podło a.
Przyczepno jest wystarczaj ca, je eli pasek folii o szeroko ci 25 mm nie daje si oderwa od podło a
pod działaniem siły 25 N, skierowanej wzdłu paska, równolegle do podło a.
4.10. Sprawdzenie przyczepno ci powłok znaków nale y wykona , stosuj c metod siatki naci co
1 mm, pokrywaj cej cał szeroko znaku tablicy. Na przeci ciach siatki nie powinny wyst pi odpryski
powłoki.
4.11. Sprawdzenie odporno ci na uderzenie. Do bada tablic nale y umie ci na dwóch podporach,
o zmiennym rozstawie, przymocowanych do metalowej podstawy.
Podpory o kraw dziach zaokr glonych promieniem równym 5 mm powinny mie długo wynosz c 250
mm i wysoko wynosz c 45 mm. Badania tablic przeprowadza si , opieraj c je tak, aby krótsze boki
wystawały symetrycznie poza podpory. Rozstawienie podpór powinno wynosi :
- dla tablic samochodowych jedno- i dwurz dowych - 268 mm,
- dla tablic motocyklowych - 170 mm,
- dla tablic motorowerowych - 120 mm.
Nale y przeprowadzi dwie próby: pierwsz w temperaturze 20 °C ± 3 °C, drug po dwugodzinnym
przetrzymywaniu tablicy w temperaturze -20 °C ± 1 °C, w poło eniu poziomym, stron czołow do góry.

Zetkni cie si kuli z powierzchni tablicy w obu próbach powinno nast pi w ró nych miejscach, lecz w
pobli u jej rodka.
W pierwszej próbie kula powinna uderzy w znak tablicy. Do drugiej próby tablic przenosi si na
stanowisko badawcze w szczelnym, ozi bionym opakowaniu. Próba powinna zosta przeprowadzona w
ci gu 1 minuty od chwili wyj cia tablicy z opakowania. Dopuszcza si u ycie kuli stalowej o innej masie i
upadku jej z innej wysoko ci pod warunkiem zachowania tej samej energii; masa kuli nie mo e by jednak
wi ksza ni 1.000 g i mniejsza ni 400 g. Próby nale y przeprowadza tak, aby kula uderzała w tablice
jednokrotnie (bez odbi ).
4.12. Sprawdzenie odporno ci na zginanie powinno si wykona przez zgi cie na trzpieniu ∅50 mm
umieszczonym po rodku tablicy, do uzyskania k ta zgi cia 90°, przy umieszczeniu tablicy materiałem
odblaskowym od strony zewn trznej.
4.13. Sprawdzenie odporno ci na działanie wody powinno polega
na ogl dzinach
przeprowadzonych po upływie 1 godziny i nast pnie po 24 godzinach od zako czenia próby. Wynik próby
uznaje si za dodatni, je eli w adnym miejscu na powierzchni tablicy nie wyst piły sp kania, złuszczenia,
pomarszczenia, sp cherzenia itp. zmiany oraz nie stwierdzono korozji ani zmiany barwy tła i znaków.
Dopuszcza si zmatowienie lub osad, które dostrze ono przy pierwszych ogl dzinach, je eli ust piły do
chwili drugich ogl dzin lub dały si usun przy przecieraniu such bibuł filtracyjn . W razie w tpliwo ci
w ocenie barwy nale y wykona pomiar zgodnie z pkt 4.7; powinny by spełnione wymagania pkt 2.19.
4.14. Sprawdzenie odporno ci na działanie substancji chemicznych nale y wykonywa , stosuj c
metod zanurzeniow . Tablice nale y podda badaniom w nast puj cych substancjach:
a) 10 % roztworze w wodzie pitnej popularnego rodka do mycia nadwozi - w ci gu 8 godzin,
b) paliwie wzorcowym (70 % heptan-n, 30 % toluen) - tablice moczy 1 minut .
Po badaniu nale y porówna wzrokowo nara ane powierzchnie z pozostałymi powierzchniami strony
czołowej tablicy lub z powierzchni podobnej tablicy wzorcowej.
Tablic uznaje si za dobr , je eli:
- w adnym miejscu nara onych powierzchni nie wyst pi sp kania, złuszczenia, pomarszczenia,
sp cherzenia itp. zmiany,
- nie stwierdzi si wyst pienia korozji,
- barwa wszystkich elementów (tła i znaków) pozostaje niezmieniona albo zmiany, które wyst puj ,
mo na uzna za dopuszczalne,
- powstały ewentualnie nalot daje si usun przez przetarcie bibuł do s czenia,
- ewentualne zmatowienie i zmi kczenie powierzchni zaniknie po 24 godzinach,
- powierzchniowy współczynnik odblasku jest nadal zgodny z wymaganiami okre lonymi w tablicy 1.
4.15. Sprawdzenie odporno ci na działanie mgły solnej nale y wykona , poddaj c badan tablic w
temperaturze +35 °C ci głemu działaniu mgły solnej w czasie 250 godzin. Mgła solna powinna by
wytwarzana przez rozpylanie 5 % (m/m) wodnego roztworu chlorku sodu. Tablice do bada powinny by
naci te do podło a wzdłu przek tnych (krzy owo).
Tablic uznaje si za dobr , je eli:
- w adnym miejscu powierzchni czołowej tablicy nie wyst piły sp kania, złuszczenia, pomarszczenia,
sp cherzenia itp. zmiany powierzchni,
- powstały ewentualnie osad na powierzchni czołowej daje si usun w wyniku przecierania bibuł do
s czenia,
- korozja powłokowa przy naci ciu nie przekracza 3 mm,
- barwy wszystkich elementów powierzchni czołowej, tj. tła i znaków, pozostaj niezmienione lub je eli
zmiany, które wyst piły, mo na uzna za dopuszczalne,
- 24 godziny po zako czeniu badania płyta tablicy przechowywanej do tego czasu w poło eniu
spoczynkowym nie wykazuje nadmiernych odkształce zgodnie z wymaganiami pkt 2.7.
Po zako czeniu próby nale y zmierzy powierzchniowy współczynnik odblasku przy k cie obserwacji
20' i k cie o wietlenia 5°.
4.16. Sprawdzenie odporno ci na działanie promieni wietlnych nale y przeprowadzi dla powłoki tła
i znaków tablic. Przy próbie dla powierzchni odblaskowych powinno si przeprowadzi pomiar
powierzchniowego współczynnika odblasku przy k cie obserwacji 20′ i k cie o wietlenia 5° zgodnie z
punktem 4.5 oraz pomiar barwy i współczynnika luminancji zgodnie z pkt 4.7. Dla powierzchni
nieodblaskowych znaków tablic powinno si dokona oceny wzrokowej.
4.17. Sprawdzeniu odporno ci na cieranie powinny by poddane powłoki wytłoczonych znaków i
ramki obrze a oraz powierzchnia czołowa tablic (tło). W przypadku nieodblaskowej powłoki znaków

nale y okre li jej odporno na całkowite przetarcie, natomiast w przypadku folii odblaskowej nale y
okre li spadek jej wła ciwo ci odblaskowych na skutek cierania zewn trznej warstwy folii. W obu
próbach nale y zastosowa metod oznaczenia odporno ci na cieranie za pomoc swobodnie
spadaj cego materiału ciernego.
Badania nieodblaskowych powłok znaków wykonuje si na tablicach za pomoc elektrokorundu
szlachetnego o rednicy ziarna 0,6÷0,7 mm. Materiał cierny powinien by sypany na powłok
nieodblaskow dowolnego znaku tablicy przez pionowo ustawion , gładk wewn trz rur o długo ci 1 m i
rednicy wewn trznej 19 mm. Badana tablica powinna by pochylona pod k tem 45° wzgl dem
płaszczyzny otworu wylotowego rury. Usytuowanie tablicy wzgl dem wylotu rury powinno zapewnia
powstawanie przetarcia w rodkowej cz ci powierzchni nara anego znaku, a nie na jego kraw dziach
lub poza nim. Powłoki nieodblaskowe znaków numeru rejestracyjnego i obrze a tablicy, po wysypaniu 5
kg materiału ciernego, nie mog wykazywa przetarcia wi kszego ni elipsa o dłu szej osi maj cej
wymiar 3,7 mm.
Badania powierzchni odblaskowych wykonuje si na próbkach o wymiarach 10x10 cm za pomoc
piasku kwarcowego o rednicy ziarna 0,1÷0,2 mm. Materiał cierny powinien by sypany przez gładk
wewn trz, pionow rur o długo ci 1 m i wymiarach wewn trznych 80x110 mm. Badana próbka powinna
by pochylona pod k tem 45° wzgl dem płaszczyzny otworu wylotowego rury. rodek powierzchni próbki
powinien znajdowa si w osi rury, a górna kraw d próbki powinna przylega do krótszego boku otworu
wylotowego rury na całej jego długo ci. Na próbk nale y wysypa równomiernie 10 kg materiału
ciernego. Po oczyszczeniu nale y sprawdzi powierzchniowy współczynnik odblasku, przy k cie
obserwacji 20' i k cie o wietlenia 5°. Po próbie spadek powierzchniowego współczynnika odblasku nie
powinien przekracza 30 % warto ci przed prób .
4.18. (uchylony).
4.19. Sprawdzenie czytelno ci znaków identyfikacji powinno si wykona , obserwuj c znaki w
podanym w pkt 2.16 zakresie widoczno ci. Powinno si równie sprawdzi ich rozmieszczenie na tablicy
rejestracyjnej.
RYSUNKI
wzór
Rysunek 1. Wymiary i kształty tablic
wzór
Rysunek 2. Kształt przetłocze znaków i ramki obrze a
R - zgodnie z technologi tłoczenia folii α = 15° ÷ 70°
h1 = 0,4 ÷ 1,5 mm (dla tablic motorowerowych)
h1 = 0,4 ÷ 2,0 mm (dla tablic innych)
h2 = 0,05 ÷ 1,0 mm
Pozostałe wymiary w mm
wzór
Rysunek 3. Wzór samochodu na tablic samochodow zabytkow
wzór
Rysunek 4. Wzór motocykla na tablic motocyklow zabytkow
wzór
Rysunek 5. Dopuszczalne zaokr glenia naro ników znaku
k - szeroko pokrycia barwnego znaku
R1 - dla tablic samochodowych ≤ 2,5 mm, dla pozostałych tablic ≤ 1,5 mm
wzór
Rysunek 5a. Wzór liter znaku "PL" w strukturze warstwy odblaskowej folii
wzór
Rysunek 6. Wzory liter i cyfr do tablic samochodowych

Wymiary (je li nie podano inaczej):
litery: wysoko - 80 mm, szeroko - 54 mm, szeroko
cyfry: wysoko - 80 mm, szeroko - 43 mm, szeroko

pokrycia barwnego znaku - 10 mm;
pokrycia barwnego znaku - 10 mm.

wzór
Rysunek 7. Wzory zw onych liter do tablic samochodowych
Wymiary (je li nie podano inaczej): wysoko - 80 mm, szeroko
znaku - 9 mm.

- 47 mm, szeroko

pokrycia barwnego

wzór
Rysunek 8. Wzory liter i cyfr do tablic motocyklowych
Wymiary (je li nie podano inaczej):
litery:
wysoko - 45 mm, szeroko - 32 mm, szeroko pokrycia barwnego znaku - 7 mm;
cyfry: wysoko - 45 mm, szeroko - 28 mm, szeroko pokrycia barwnego znaku - 7 mm.
wzór
Rysunek 9. Wzory zw onych liter do tablic motocyklowych
Wymiary (je li nie podano inaczej): wysoko - 45 mm, szeroko
znaku - 7 mm.

- 28 mm, szeroko

pokrycia barwnego

wzór
Rysunek 10. Wzory liter i cyfr do tablic motorowerowych
Wymiary (je li nie podano inaczej):
litery: wysoko - 30 mm, szeroko - 20 mm, szeroko pokrycia barwnego znaku - 5 mm;
cyfry: wysoko - 30 mm, szeroko - 16 mm, szeroko pokrycia barwnego znaku - 5 mm.
wzór
Rysunek 10a. Wymiary i poło enie symbolu Unii Europejskiej oraz liter "PL"
wzór
Rysunek 11. Tablica samochodowa zwyczajna jednorz dowa (2 litery, 5 cyfr)
wzór
Rysunek 12. Tablica samochodowa zwyczajna jednorz dowa (2 litery, 4 cyfry, 1 litera)
wzór
Rysunek 13. Tablica samochodowa zwyczajna jednorz dowa (2 litery, 3 cyfry, 2 litery)
wzór
Rysunek 13a. Tablica samochodowa zwyczajna jednorz dowa (2 litery, 1 cyfra, 1 litera, 3 cyfry)
wzór
Rysunek 13b. Tablica samochodowa zwyczajna jednorz dowa (2 litery, 1 cyfra, 2 litery, 2 cyfry)
wzór
Rysunek 14. Tablica samochodowa zwyczajna jednorz dowa (3 litery, 1 litera, 3 cyfry)
wzór
Rysunek 15. Tablica samochodowa zwyczajna jednorz dowa (3 litery, 1 cyfra, 1 litera, 2 cyfry)
wzór
Rysunek 16. Tablica samochodowa zwyczajna jednorz dowa (3 litery, 2 cyfry, 1 litera, 1 cyfra)
wzór

Rysunek 17. Tablica samochodowa zwyczajna jednorz dowa (3 litery, 2 cyfry, 2 litery)
wzór
Rysunek 18. Tablica samochodowa zwyczajna jednorz dowa (3 litery, 1 cyfra, 2 litery, 1 cyfra)
wzór
Rysunek 18a. Tablica samochodowa zwyczajna jednorz dowa (3 litery, 2 litery, 2 cyfry)
wzór
Rysunek 18b. Tablica samochodowa zwyczajna jednorz dowa (3 litery, 5 cyfr)
wzór
Rysunek 18c. Tablica samochodowa zwyczajna jednorz dowa (3 litery, 4 cyfry, 1 litera)
wzór
Rysunek 18d. Tablica samochodowa zwyczajna jednorz dowa (3 litery, 3 cyfry, 2 litery)
wzór
Rysunek 19. Tablica samochodowa zwyczajna dwurz dowa (2 litery, 5 cyfr)
wzór
Rysunek 20. Tablica samochodowa zwyczajna dwurz dowa (2 litery, 4 cyfry, 1 litera)
wzór
Rysunek 21. Tablica samochodowa zwyczajna dwurz dowa (2 litery, 3 cyfry, 2 litery)
wzór
Rysunek 21a. Tablica samochodowa zwyczajna dwurz dowa (2 litery, 1 cyfra, 1 litera, 3 cyfry)
wzór
Rysunek 21b. Tablica samochodowa zwyczajna dwurz dowa (2 litery, 1 cyfra, 2 litery, 2 cyfry)
wzór
Rysunek 22. Tablica samochodowa zwyczajna dwurz dowa (3 litery, 1 litera, 3 cyfry)
wzór
Rysunek 23. Tablica samochodowa zwyczajna dwurz dowa (3 litery, 1 cyfra, 1 litera, 2 cyfry)
wzór
Rysunek 24. Tablica samochodowa zwyczajna dwurz dowa (3 litery, 2 cyfry, 1 litera, 1 cyfra)
wzór
Rysunek 25. Tablica samochodowa zwyczajna dwurz dowa (3 litery, 2 cyfry, 2 litery)
wzór
Rysunek 26. Tablica samochodowa zwyczajna dwurz dowa (3 litery, 1 cyfra, 2 litery, 1 cyfra)
wzór
Rysunek 26a. Tablica samochodowa zwyczajna dwurz dowa (3 litery, 2 litery, 2 cyfry)
wzór
Rysunek 26b. Tablica samochodowa zwyczajna dwurz dowa (3 litery, 5 cyfr)
wzór
Rysunek 26c. Tablica samochodowa zwyczajna dwurz dowa (3 litery, 4 cyfry, 1 litera)

wzór
Rysunek 26d. Tablica samochodowa zwyczajna dwurz dowa (3 litery, 3 cyfry, 2 litery)
wzór
Rysunek 27. Tablica samochodowa indywidualna jednorz dowa
wzór
Rysunek 28. Tablica samochodowa indywidualna jednorz dowa
wzór
Rysunek 29. Tablica samochodowa indywidualna jednorz dowa
wzór
Rysunek 30. Tablica samochodowa indywidualna dwurz dowa
wzór
Rysunek 31. Tablica samochodowa indywidualna dwurz dowa
wzór
Rysunek 32. Tablica samochodowa indywidualna dwurz dowa
wzór
Rysunek 33. Tablica motocyklowa zwyczajna (2 litery, 4 cyfry)
wzór
Rysunek 34. Tablica motocyklowa zwyczajna (2 litery, 3 cyfry, 1 litera)
wzór
Rysunek 35. Tablica motocyklowa zwyczajna (3 litery, 1 litera, 3 cyfry)
wzór
Rysunek 36. Tablica motocyklowa zwyczajna (3 litery, 1 cyfra, 1 litera, 2 cyfry)
wzór
Rysunek 37. Tablica motocyklowa zwyczajna (3 litery, 2 cyfry, 1 litera, 1 cyfra)
wzór
Rysunek 38. Tablica motocyklowa zwyczajna (3 litery, 2 cyfry, 2 litery)
wzór
Rysunek 39. Tablica motocyklowa zwyczajna (3 litery, 1 cyfra, 2 litery, 1 cyfra)
wzór
Rysunek 39a. Tablica motocyklowa zwyczajna (3 litery, 2 litery, 2 cyfry)
wzór
Rysunek 39b.
wzór
Rysunek 39c.
wzór
Rysunek 40. Tablica motocyklowa indywidualna
wzór

Rysunek 41. Tablica motocyklowa indywidualna
wzór
Rysunek 42. Tablica motocyklowa indywidualna
wzór
Rysunek 43. Tablica motorowerowa zwyczajna (2 litery, 4 cyfry)
wzór
Rysunek 44. Tablica motorowerowa zwyczajna (2 litery, 3 cyfry, 1 litera)
wzór
Rysunek 45. Tablica motorowerowa zwyczajna (3 litery, 1 litera, 3 cyfry)
wzór
Rysunek 46. Tablica motorowerowa zwyczajna (3 litery, 1 cyfra, 1 litera, 2 cyfry)
wzór
Rysunek 47. Tablica motorowerowa zwyczajna (3 litery, 2 cyfry, 1 litera, 1 cyfra)
wzór
Rysunek 48. Tablica motorowerowa zwyczajna (3 litery, 2 cyfry, 2 litery)
wzór
Rysunek 49. Tablica motorowerowa zwyczajna (3 litery, 1 cyfra, 2 litery, 1 cyfra)
wzór
Rysunek 49a. Tablica motorowerowa zwyczajna (3 litery, 2 litery, 2 cyfry)
wzór
Rysunek 49b.
wzór
Rysunek 49c.
wzór
Rysunek 50. Tablica samochodowa zabytkowa jednorz dowa (2 litery, 2 cyfry, 1 litera)
wzór
Rysunek 50a.
wzór
Rysunek 51. Tablica samochodowa zabytkowa jednorz dowa (3 litery, 1 cyfra, 1 litera)
wzór
Rysunek 51a.
wzór
Rysunek 51b.
wzór
Rysunek 52. Tablica samochodowa zabytkowa dwurz dowa (2 litery, 2 cyfry, 1 litera)
wzór
Rysunek 52a.

wzór
Rysunek 53. Tablica samochodowa zabytkowa dwurz dowa (3 litery, 1 cyfra, 1 litera)
wzór
Rysunek 53a.
wzór
Rysunek 53b.
wzór
Rysunek 54. Tablica motocyklowa zabytkowa (2 litery, 2 cyfry, 1 litera)
wzór
Rysunek 54a.
wzór
Rysunek 55. Tablica motocyklowa zabytkowa (3 litery, 1 cyfra, 1 litera)
wzór
Rysunek 55a.
wzór
Rysunek 55b.
wzór
Rysunek 56. Tablica samochodowa tymczasowa jednorz dowa (1 litera, 1 cyfra, 4 cyfry)
wzór
Rysunek 57. Tablica samochodowa tymczasowa jednorz dowa (1 litera, 1 cyfra, 3 cyfry, 1 litera)
wzór
Rysunek 58. Tablica samochodowa tymczasowa jednorz dowa badawcza
wzór
Rysunek 59. Tablica samochodowa tymczasowa dwurz dowa (1 litera, 1 cyfra, 4 cyfry)
wzór
Rysunek 60. Tablica samochodowa tymczasowa dwurz dowa (1 litera, 1 cyfra, 3 cyfry, 1 litera)
wzór
Rysunek 61. Tablica samochodowa tymczasowa dwurz dowa badawcza
wzór
Rysunek 62. Tablica motocyklowa tymczasowa (1 litera, 1 cyfra, 4 cyfry)
wzór
Rysunek 63. Tablica motocyklowa tymczasowa (1 litera, 1 cyfra, 3 cyfry, 1 litera)
wzór
Rysunek 64. Tablica motocyklowa tymczasowa badawcza
wzór
Rysunek 65. Tablica motorowerowa tymczasowa (1 litera, 1 cyfra, 4 cyfry)
wzór

Rysunek 66. Tablica motorowerowa tymczasowa (1 litera, 1 cyfra, 3 cyfry, 1 litera)
wzór
Rysunek 67. Tablica motorowerowa tymczasowa badawcza
wzór
Rysunek 68. Tablica samochodowa dyplomatyczna jednorz dowa
wzór
Rysunek 69. Tablica samochodowa dyplomatyczna dwurz dowa
wzór
Rysunek 70. Tablica motocyklowa dyplomatyczna
wzór
Rysunek 71. Tablica motorowerowa dyplomatyczna
wzór
Rysunek 72. Prostok ty zast pcze
wzór
Rysunek 73. Wzory zast pcze liter M i W do tablic rejestracyjnych
wzór
Rysunek 74. Schemat pomiaru współczynnika odblasku
Opis: C
NC
Rr
Cr
φr
Se
Cs
φs
De
D e'
α
β
γ

- rodek odniesienia,
- o odniesienia,
- odbiornik (obserwator lub urz dzenie pomiarowe),
- rodek odbiornika,
- rednica odbiornika,
- ródło wiatła,
- rodek ródła wiatła,
- rednica ródła wiatła,
- odległo od rodka Cs do rodka C,
- odległo od rodka Cr do rodka C,
- k t obserwacji,
- k t o wietlenia,
- rozwarto k towa próbki.

ZAŁ CZNIK Nr 9
WZORY CECH IDENTYFIKACYJNYCH I ICH OPIS
§ 1. Numer identyfikacyjny pojazdu VIN to nadana przez producenta kombinacja znaków
przeznaczona do oznaczenia danego pojazdu. Jego celem jest zapewnienie, aby pojazd mógł by na jego
podstawie jednoznacznie zidentyfikowany w ci gu 30 lat przez producenta lub przedstawiciela
producenta, bez potrzeby
dania dalszych danych. Numer identyfikacyjny pojazdu powinien spełnia
nast puj ce wymagania:
1) powinien mie struktur zgodn z Polsk Norm nr PN-92S02060, która odpowiada normie ISO
3779: 1983, a w przypadku producenta motocykli lub motorowerów produkuj cych poni ej 500 sztuk
pojazdów rocznie trzeci znak w pierwszym członie powinien by cyfr 9, przy czym wła ciwa
identyfikacja producenta powinna by wtedy zapewniona przy u yciu 3, 4 i 5 znaku w członie trzecim
oznakowania;
2) powinien by umieszczony na nadwoziu, ramie lub innym podobnym podstawowym elemencie

konstrukcyjnym po prawej stronie pojazdu, a tak e na tabliczce znamionowej;
3) powinien zawiera si w jednym wierszu; wyj tkowo, z przyczyn technicznych, mo e zawiera si w
dwóch wierszach, jednak w takim przypadku nie mo e by przerw wewn trz drugiego i trzeciego
członu tego numeru; nie mo e by tak e pustych miejsc pomi dzy znakami; jakiekolwiek
niewykorzystane pole w trzecim członie powinno by zapełnione przez cyfr 0 w celu zapewnienia
wymaganej liczby 8 znaków; pocz tek i koniec ka dego z wierszy powinien by oznaczony
symbolem, który nie jest cyfr arabsk , du liter rzymsk i nie spowoduje pomyłki z pozostałymi
znakami; je eli dwa człony znajduj si w jednym wierszu, to zaleca si tak e umieszczanie takiego
symbolu pomi dzy nimi;
4) powinien by umieszczony w widocznym i łatwo dost pnym miejscu za pomoc wybicia lub
wyciskania w taki sposób, aby nie uległ zatarciu lub zniszczeniu.
§ 2. 1. Numer nadwozia, podwozia lub ramy to nadana przez producenta lub organ rejestruj cy
kombinacja znaków przeznaczona do oznaczenia danego pojazdu. Jego celem jest zapewnienie, aby
dany pojazd mógł by jednoznacznie zidentyfikowany.
2. Numer nadwozia, podwozia lub ramy nadawany przez organ rejestruj cy powinien spełnia
nast puj ce wymagania:
1) numer składa si z dwunastu znaków i obejmuje trzy człony:
a) człon pierwszy (3 znaki) - kod organu rejestruj cego (literowy wyró nik województwa i powiatu,
przy dwóch literach, ostatni znak uzupełnia litera X),
b) człon drugi (3 znaki) - numer upowa nienia stacji do wykonywania bada technicznych (przy
numerze dwucyfrowym uzupełniony na pierwszej pozycji cyfr zero),
c) człon trzeci (6 znaków) - sze ciocyfrowy kolejny numer porz dkowy, w którym pierwsze dwie cyfry
stanowi ostatnie dwie cyfry roku nadania numeru.
Sposób tworzenia numeru nadwozia, podwozia lub ramy przedstawia poni szy schemat:
wzór
2) powinien by umieszczony na nadwoziu, podwoziu lub ramie po prawej stronie pojazdu, a tak e na
tabliczce znamionowej;
3) powinien zawiera si w jednym wierszu jako ci g znaków bez miejsc przerwy pomi dzy członami
numeru;
4) powinien by umieszczony w widocznym i łatwo dost pnym miejscu za pomoc wybicia lub
wyciskania w taki sposób, aby nie uległ zatarciu lub zniszczeniu.
3. Numer nadwozia, podwozia lub ramy nadawany przez producenta, je eli w drodze odr bnych
przepisów zwolniony jest on ze stosowania numeru VIN, jest okre lon przez niego kombinacj cyfr i liter
stanowi c ci g znaków w ilo ci od 7 do 9. Numer powinien zawiera dwa człony:
1) człon pierwszy (3 znaki) - oznaczenie charakterystyczne, okre lone przez producenta pojazdu;
2) człon drugi (do 6 znaków) - numer porz dkowy wyprodukowanego pojazdu, w którym pierwsze dwie
cyfry stanowi ostatnie dwie cyfry roku nadania i umieszczenia numeru.
§ 3. (uchylony).
§ 4. (uchylony).
§ 5. Dla znaków okre lonych w numerach, o których mowa w § 1 i 2, powinny by stosowane wielkie
litery alfabetu łaci skiego i cyfry arabskie. Minimalna wysoko liter i cyfr numerów powinna wynosi 7
mm, a w przypadku motocykli i motorowerów - 4 mm. W numerze VIN zabrania si stosowania liter: I, O
oraz Q, my lnika, gwiazdki (*) oraz innych znaków specjalnych, o których mowa w § 1 pkt 3.
ZAŁ CZNIK Nr 10
INNE OZNACZENIA POJAZDÓW
1. Tarcza wskazuj ca indywidualn dopuszczaln pr dko
pojazd

pojazdu ustalon przez organ rejestruj cy

wzór
Opis: a = 20 mm, barwa tła - biała odblaskowa, barwa cyfr - czarna, barwa obrze a - czerwona
odblaskowa.
2. Tarcza oznaczaj ca autobus spełniaj cy dodatkowe warunki techniczne, którego dopuszczalna
pr dko na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h
wzór
Opis: a = 20 mm, barwa tła - biała odblaskowa, barwa cyfr - czarna, barwa obrze a - czerwona
odblaskowa.
3. Wzory cyfr stosowanych na:
- tarczy wskazuj cej indywidualn pr dko pojazdu ustalon przez organ rejestruj cy pojazd,
- tarczy oznaczaj cej autobus spełniaj cy dodatkowe warunki techniczne, którego pr dko
dopuszczalna na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h (stosowane s cyfry "1" i
"0").
wzór
b = 1/2 gr, c = 3/4 gr

e = 1/4 gr, R = 11/2 gr

r = 9/2 gr, gr = 16 d

gr - grubo

kreski

4. Znak "PL"
wzór
Barwy: tła - biała, liter - czarna
5. Znak "CD"
wzór
Barwy: tła - biała, liter - czarna
6. Znak "CC"
wzór
Barwy: tła - biała, liter - czarna
7. Tablica do oznaczania pojazdu przewo
lat

cego zorganizowan grup dzieci i młodzie y w wieku do 18

wzór
Opis: a = 50 mm, barwa tła - ółta, barwa symbolu - czarna.
8. Tablica do oznaczania pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu
pa stwowego na prawo jazdy
wzór
Opis: barwy: tła - niebieska, symbolu - biała, obrze a - biała.

9. Nalepka do oznaczania pojazdu kierowanego przez osob
poruszaniu si

niepełnosprawn

maj c

trudno ci w

wzór
Opis: a1 = 12 mm, barwa tła - biała, barwa symbolu - czarna, barwa obrze a - czarna.
10. Tablica do oznaczania
niepełnosprawnych

pojazdów

konstrukcyjnie

przeznaczonych

do

przewozu

osób

wzór
Opis: a1 = 50 mm, barwa tła - niebieska, barwa symbolu - biała, barwa obrze a - biała.
11. Nalepki do oznaczania autobusów przystosowanych do zasilania gazem
wzór
Opis: nalepka z napisem "LPG" słu y do oznaczania autobusów zasilanych gazem płynnym, natomiast
nalepka z napisem "CNG" słu y do oznaczania autobusów zasilanych gazem ziemnym. Napisy "LPG" lub
"CNG" powinny by umieszczone na rodku nalepki.
Barwy:

Wymiary:

Tło:

zielona

Szeroko

Obrze a:

biała lub biała odblaskowa

Wysoko

Litery:

biała lub biała odblaskowa

Grubo
Szeroko

Materiał:

samoprzylepny wodoodporny

Wysoko

obrze a:
liter:
liter:
nalepki:
nalepki:

4÷6 mm
≥ 25 mm
≥ 4 mm
110÷150 mm
80÷110 mm

12. Tablice do oznaczania autobusu szkolnego:
Rysunek 1
wzór
Opis: wymiary tablicy 500 x 250 mm, wysoko
mm, barwy: tła - biała, liter i obrze a - czarna.

liter 80 mm, grubo

czcionki 14 mm, grubo

obrze a 5

Rysunek 2
wzór
Opis i warunki techniczne tablicy:
1. Tablica powinna by wykonana z materiału fluorescencyjno-odblaskowego barwy ółtozielonej.
Kształt tablicy - kwadrat o boku 400 mm z umieszczonym na jej powierzchni czerwonym
odblaskowym znakiem STOP o wymiarach 360 x 360 mm. Szczegółowe wymiary umieszczanego na
tablicy znaku STOP okre la rysunek 3.
Rysunek 3
wzór

2. Materiały u yte do produkcji tablicy powinny charakteryzowa si odporno ci na działanie promieni
słonecznych, wody i substancji chemicznych.
3. Barwy tablicy - tło obrze a, wewn trzna obwódka znaku i napis STOP - ółtozielona fluorescencyjnoodblaskowa, znak STOP i zewn trzne obrze e znaku - czerwona odblaskowa.
4. Barwy ółtozielona fluorescencyjno-odblaskowa i czerwona odblaskowa przy o wietleniu ródłem
wiatła typu D65 powinny mie ci si w polach barwowych normalnego układu kolorymetrycznego
CIE, okre lonych dla danej barwy przez naro ne punkty o współrz dnych trójchromatycznych
podanych w poni szej tabeli.
Współrz dne trójchromatyczne punktów naro nych pól barwowych i współczynnik luminancji całkowitej β T
materiałów tablicy nowej
Barwa

Współrz dne trójchromatyczne punktów
naro nych
X

Y

ółtozielona

0,387

0,610

fluorescencyjno-

0,460

0,540

odblaskowa

0,438

0,508

0,376

0,568

0,735

0,265

0,700

0,250

0,610

0,340

0,660

0,340

Czerwona odblaskowa

-1

Współczynnik
luminancji
całkowitej
βT

≥ 0,70

≥ 0,03

-2

Powierzchniowy współczynnik odblasku R′ [cd * lx * m ] materiałów tablicy nowej, przy o wietlaniu
ródłem wiatła typu A, nie powinien by mniejszy od warto ci podanych w poni szej tablicy.
K t obserwacji α

K t o wietlenia β
5°

30°

40°

ółtozielona fluorescencyjno-odblaskowa
20′

290

100

47

30′

260

67

33

1°

65

21

8,7

1°30′

17

6

2,7

2°

5,8

1,5

1,1

Czerwona odblaskowa
20′

78

38

21

30′

70

25

13

1°

18

8,0

3,0

1°30′

5,0

2,0

1,0

2°

2,0

1,0

0,5

Współczynnik kontrastu barwnego K lica tablicy, okre lony jako stosunek powierzchniowego
współczynnika odblasku dla barwy czerwonej odblaskowej do powierzchniowego współczynnika odblasku
dla barwy ółtozielonej fluorescencyjno-odblaskowej, powinien zawiera si w przedziale: 0,15 ≤ K ≤ 0,45.

