Warszawa, dnia 2006-07-18
L.dz.: ITS/ZDO/2691/242/2006

Informacja Techniczna
Stacja Kontroli Pojazdów
pod Patronatem ITS
wg rozdzielnika

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wymagaĔ stawianym tabliczkom
znamionowym producenta zgáaszanymi przez SKP przeprowadzające pierwsze
badania techniczne pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą, Instytut
Transportu Samochodowego informuje, Īe zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1 oraz § 46
ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w
sprawie

warunków

technicznych

pojazdów

oraz

zakresu

ich

niezbĊdnego

wyposaĪenia (Dz. U. nr 32 z dnia 26 lutego 2003 r. poz. 262 z póĨniejszymi
zmianami) pojazd samochodowy, pojazd wolnobieĪny, ciągnik rolniczy, ciągnik leĞny
oraz przyczepy przeznaczone do áączenia z tymi pojazdami, muszą byü wyposaĪone
w tabliczkĊ znamionową okreĞloną w zaáączniku nr 4 do ww. rozporządzenia.
Przedmiotowa tabliczka moĪe byü umieszczona tylko przez producenta albo przez
jego upowaĪnionego przedstawiciela, oraz powinna zawieraü i mieü odpowiednio
rozmieszczone poniĪej wymienione dane.
Wymagania dla tabliczki znamionowej:
1.

Tabliczka znamionowa powinna byü trwale przymocowana w widocznym i
áatwo dostĊpnym miejscu na czĊĞci, która nie daje siĊ áatwo usunąü lub
wymieniü. Powinna ona podawaü w sposób czytelny i nieĞcieralny informacje
w nastĊpującej kolejnoĞci:
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a)

nazwĊ producenta (markĊ),

b)

numer

Ğwiadectwa

homologacji

typu

pojazdu

(np.:

PL*1018*01,

e1*2001/116*0189*10),
c)

numer identyfikacyjny pojazdu VIN, a w razie jego braku - rozpoznawczy numer
podwozia/nadwozia pojazdu,

d)

dopuszczalną masĊ caákowitą pojazdu, a w przypadku motocykli i motorowerów
zamiast dopuszczalnej masy caákowitej poziom haáasu zewnĊtrznego na postoju w dB
(A) przy prĊdkoĞci obrotowej wyraĪonej w obr/min,

e)

dopuszczalną

masĊ

caákowitą

zespoáu

pojazdów

w

przypadku

pojazdu

samochodowego przeznaczonego do ciągniĊcia przyczepy;
f)

dopuszczalne obciąĪenia osi podane w kolejnoĞci od przodu do tyáu,

g)

w przypadku naczepy, maksymalny dopuszczalny nacisk na sworzeĔ siodáa.
JeĪeli wartoĞci maksymalne mas i obciąĪeĔ są wiĊksze niĪ dopuszczalne, to naleĪy

podawaü równieĪ te wartoĞci; dane powinny byü wówczas podane w dwóch kolumnach:
dopuszczalne - po lewej i maksymalne - po prawej stronie;
2

Producent moĪe podaü dodatkowe dane, zamieszczając je poniĪej lub obok, poza wyraĨnie
zaznaczonym prostokątem zawierającym jedynie dane przewidziane w pkt 1 lit. a – g.
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W przypadku motocykli i motorowerów obowiązuje podanie danych wymienionych w pkt 1
lit. a - d, przy czym dane okreĞlone w pkt 1 lit. b i d mogą byü umieszczone poza tabliczką
znamionową.

Przykáad tabliczki dla pojazdu kategorii N3 – samochodu ciĊĪarowego – pojazdu zaprojektowanego i
wykonanego do przewozu áadunków i mających maksymalną masĊ przekraczającą 12 ton:
WZÓR TABLICY PRODUCENTA
STELLA MOTOR
COMPANY (a)
e*3*1485 (b)
- EBA46G00A47269 (c)
22 000kg (d)
38 000kg (e)
1-7 000 kg (f)

Dodatkowe informacje (pkt. 2)
mogą byü podane poniĪej lub
z boku, poza obrĊbem
wskazanego prostokąta.

2-8 000 kg (f)
3-8 000 kg (f)
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PowyĪsze rozporządzenie jest spójne z Dyrektywą Rady z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie
zbliĪania ustawodawstw PaĔstw Czáonkowskich odnoszących siĊ do tabliczek znamionowych i
oznakowania identyfikacyjnego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz sposobu i miejsca ich
umieszczania (76/114/EWG z póĨniejszymi zmianami). WyĪej wymieniona Dyrektywa, okreĞla
jakimi literami i cyframi ma byü wypeániona tabliczka znamionowa (moĪe byü wypeániona tylko
literami rzymskimi i cyframi arabskimi). Ponadto oznaczenia okreĞlone w pkt 1 lit. a i c muszą byü
wypeánione wielkimi literami. OkreĞlona jest równieĪ minimalna wysokoĞü liter i cyfr dla znaków
umieszczonych na tabliczce producenta – wynosi ona 4 mm.
W przypadku braku lub zniszczenia tabliczki znamionowej, jak równieĪ utraty aktualnoĞci jej
treĞci w zakresie okreĞlenia cech identyfikacyjnych pojazdu, mają zastosowanie przepisy o
tabliczce zastĊpczej okreĞlone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2003 r. w
sprawie szczegóáowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech
identyfikacyjnych (Dz. U. nr 227 z dnia 30 grudnia 2003 r. poz. 2249 z póĨniejszymi zmianami) oraz
§ 29 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania
pojazdów (Dz. U. nr 133 z dnia 21 sierpnia 2002 r. poz. 1123 z póĨniejszymi zmianami).
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