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TABELA OKREÂLAJÑCA MINIMALNÑ LICZB¢ PRZEGRÓD ZAPOBIEGAJÑCYCH FALOWANIU CIECZY
PojemnoÊç „C” zbiornika

Minimalna liczba przegród

6 000 ≤ C < 10 000

1

10 000 ≤ C < 15 000

2

C ≥ 15 000

3

1618
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 14 listopada 2002 r.
w sprawie warunków produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych.
Na podstawie art. 75c pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98,
poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106,
poz. 1216, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483
i Nr 53, poz. 649, z 2001 r. Nr 27, poz. 298, Nr 106,
poz. 1149, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 123,
poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 129, poz. 1444 i Nr 130,
poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676,
Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984 i Nr 183, poz. 1524) zarzàdza si´, co nast´puje:
Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) warunki produkcji i szczegó∏owy sposób dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych;
2) sposób prowadzenia ewidencji:
a) materia∏ów s∏u˝àcych do produkcji tablic rejestracyjnych,
b) wyprodukowanych i sprzedanych tablic rejestracyjnych.
§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:
1) „ustawie” — rozumie si´ przez to ustaw´ z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym;
———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302).

2) „producencie tablic” — rozumie si´ przez to przedsi´biorc´, o którym mowa w art. 75a ust. 2 ustawy;
3) „organie rejestrujàcym” — rozumie si´ przez to odpowiednio starost´, Wojewod´ Mazowieckiego
oraz organy dokonujàce rejestracji pojazdów,
o których mowa w art. 73 ust. 3 ustawy;
4) „znakach legalizacyjnych” — rozumie si´ przez to
znaki legalizacyjne, o których mowa w przepisach
w sprawie legalizacji tablic rejestracyjnych.
Rozdzia∏ 2
Produkcja i dystrybucja tablic rejestracyjnych
§ 3. 1. Tablice rejestracyjne produkuje si´ w zak∏adzie lub w wyodr´bnionej jego cz´Êci, w których mogà
byç produkowane, przy zachowaniu przepisów rozporzàdzenia, tak˝e inne tablice i oznaczenia pojazdów,
okreÊlone w odr´bnych przepisach.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy producenta tablic,
o którym mowa w art. 75a ust. 2 pkt 4 ustawy.
3. W zak∏adzie, w którym produkowane sà tablice
rejestracyjne, wydziela si´ cz´Êç produkcyjnà oraz
cz´Êç magazynowà, które zabezpiecza si´ przed dost´pem osób nieupowa˝nionych.
4. Do produkcji tablic rejestracyjnych wykorzystuje
si´ wy∏àcznie maszyny, urzàdzenia i wyposa˝enie zapewniajàce przebieg procesów produkcyjnych gwarantujàcy wykonanie tablic rejestracyjnych zgodnie
z wzorami i warunkami technicznymi okreÊlonymi
w przepisach w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.
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5. Producent tablic obowiàzany jest do prowadzenia kontroli wyprodukowanych tablic rejestracyjnych
w zakresie ich zgodnoÊci z wzorami i warunkami technicznymi, okreÊlonymi w przepisach w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

technicznym oraz tablice rejestracyjne wyprodukowane niezgodnie z zamówieniem, o którym mowa
w art. 75a ust. 6 ustawy, podlegajà zniszczeniu przez
producenta tablic na jego koszt, w sposób uniemo˝liwiajàcy ich u˝ycie.

§ 4. Do produkcji tablic rejestracyjnych u˝ywa si´
wy∏àcznie materia∏ów odpowiadajàcych warunkom
technicznym, okreÊlonym w przepisach w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

2. Producent tablic sporzàdza protokó∏ zniszczenia
tablic rejestracyjnych, o których mowa w ust. 1.

§ 5. 1. Producent tablic prowadzi, odpowiednio do
zakresu wykonywanej produkcji tablic rejestracyjnych,
ewidencje, o których mowa w art. 75a ust. 8 ustawy.
2. W ewidencji materia∏ów s∏u˝àcych do produkcji
tablic rejestracyjnych zamieszcza si´ informacje o iloÊci wyprodukowanej, sprzedanej oraz posiadanej folii
odblaskowej u˝ywanej do produkcji tych tablic, której
wzory i warunki techniczne okreÊlajà przepisy w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.
3. W ewidencji wyprodukowanych tablic rejestracyjnych zamieszcza si´ informacje o iloÊci wyprodukowanych oraz posiadanych tablic rejestracyjnych:
1) bez wyt∏oczonych numerów rejestracyjnych, z wyszczególnieniem tablic rejestracyjnych, o których
mowa w § 7;
2) z wyt∏oczonymi numerami rejestracyjnymi, z wyszczególnieniem tablic rejestracyjnych, o których
mowa w § 7.
4. W ewidencji sprzedanych tablic rejestracyjnych
zamieszcza si´ informacje o iloÊci sprzedanych tablic
rejestracyjnych:

§ 8. 1. Tablice rejestracyjne z wyt∏oczonymi numerami rejestracyjnymi producent, z zastrze˝eniem ust. 2,
dostarcza do organów rejestrujàcych w sposób gwarantujàcy terminowoÊç dostaw oraz bezpieczeƒstwo
transportu.
2. Organ rejestrujàcy, o którym mowa w art. 73
ust. 3 ustawy, mo˝e przez upowa˝nionego przedstawiciela tego organu dokonaç odbioru tablic rejestracyjnych u producenta z zachowaniem zasad bezpieczeƒstwa transportu.
3. Zasady transportu tablic rejestracyjnych bez wyt∏oczonych numerów rejestracyjnych oraz materia∏ów
s∏u˝àcych do ich produkcji ustalajà producenci tablic
w umowach, które okreÊlajà sposób i Êrodki transportu oraz zasady jego bezpieczeƒstwa.
§ 9. 1. Producent tablic, który zakoƒczy∏ dzia∏alnoÊç
gospodarczà w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych, obowiàzany jest zniszczyç lub przekazaç innemu
producentowi tablic posiadane tablice rejestracyjne
i materia∏y s∏u˝àce do ich produkcji.
2. Przepis § 7 ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.
3. Ewidencje, o których mowa w § 5, przekazuje si´
wojewodzie.

1) bez wyt∏oczonych numerów rejestracyjnych;
Rozdzia∏ 3
2) z wyt∏oczonymi numerami rejestracyjnymi.
5. Podstawà do zamieszczenia lub zmiany danych
zawartych w ewidencji sà odpowiednio dokumenty potwierdzajàce wyprodukowanie, nabycie, sprzeda˝ lub
zniszczenie tablic rejestracyjnych lub materia∏ów s∏u˝àcych do ich produkcji.
6. Do prowadzenia ewidencji oraz sk∏adania i realizacji zamówieƒ, o których mowa w art. 75a ust. 6 ustawy, wykorzystuje si´ katalog kodów oznaczeƒ tablic rejestracyjnych oraz materia∏ów s∏u˝àcych do ich produkcji, który okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.
7. Szczegó∏owy sposób prowadzenia ewidencji,
o których mowa w ust. 2—4, okreÊla za∏àcznik nr 2 do
rozporzàdzenia.
§ 6. Tablice rejestracyjne z wyt∏oczonymi numerami rejestracyjnymi producent sprzedaje w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych, na których zamieszcza si´ nazw´ producenta tablic oraz specyfikacj´
zawartoÊci opakowania, w szczególnoÊci iloÊç tablic
i zakres numerów rejestracyjnych.
§ 7. 1. Wyprodukowane tablice rejestracyjne nieodpowiadajàce wzorom lub wymaganym warunkom

Produkcja i dystrybucja znaków legalizacyjnych
§ 10. 1. Producent znaków legalizacyjnych zapewnia przebieg procesów produkcyjnych gwarantujàcy
wykonanie znaków legalizacyjnych odpowiadajàcych
wzorom i warunkom technicznym okreÊlonym w przepisach w sprawie legalizacji tablic rejestracyjnych.
2. W zak∏adzie, w którym produkowane sà znaki legalizacyjne, wydziela si´ cz´Êç produkcyjnà oraz cz´Êç
magazynowà, które zabezpiecza si´ przed dost´pem
osób nieupowa˝nionych.
3. Producent znaków legalizacyjnych obowiàzany
jest do prowadzenia kontroli wyprodukowanych znaków legalizacyjnych w zakresie ich zgodnoÊci z wzorami i warunkami technicznymi okreÊlonymi w przepisach w sprawie legalizacji tablic rejestracyjnych.
§ 11. 1. Znaki legalizacyjne, z zastrze˝eniem ust. 2,
sprzedaje si´ banderolowane w opakowaniach zbiorczych, na których zamieszcza si´ nazw´ ich producenta oraz specyfikacj´ zawartoÊci opakowania, w szczególnoÊci iloÊç i zakres numerowy znaków legalizacyjnych.
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2. Zakresu numerowego znaków legalizacyjnych
nie podaje si´ dla nalepek na tablice rejestracyjne tymczasowe.

2. Producent znaków legalizacyjnych, o których
mowa w ust. 1, sporzàdza protokó∏ zniszczenia tych
znaków.

§ 12. 1. Znaki legalizacyjne mogà byç produkowane wy∏àcznie na zamówienie organów rejestrujàcych.

Rozdzia∏ 4

2. Producent znaków legalizacyjnych, z zastrze˝eniem ust. 3, dostarcza je do organów rejestrujàcych
w sposób gwarantujàcy terminowoÊç dostaw oraz bezpieczeƒstwo transportu.
3. Organ rejestrujàcy mo˝e dokonaç odbioru znaków legalizacyjnych u producenta tych znaków, przez
upowa˝nionego przedstawiciela tego organu, z zachowaniem zasad bezpieczeƒstwa transportu.
§ 13. 1. Wyprodukowane znaki legalizacyjne nieodpowiadajàce okreÊlonemu wzorowi lub wymaganym
warunkom technicznym podlegajà zniszczeniu przez
ich producenta na jego koszt, w sposób uniemo˝liwiajàcy ich u˝ycie.

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe
§ 14. Posiadane przez producenta tablic tablice rejestracyjne oraz materia∏y s∏u˝àce do ich produkcji wyprodukowane przed dniem 1 stycznia 2003 r. wpisuje
si´ do ewidencji, o której mowa w § 5, jako stan poczàtkowy, okreÊlajàc iloÊç tablic i materia∏ów na dzieƒ rozpocz´cia prowadzenia ewidencji.
§ 15. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem § 5, który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
Minister Infrastruktury: M. Pol
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 14 listopada 2002 r. (poz. 1618)

Za∏àcznik nr 1

KATALOG KODÓW OZNACZE¡ TABLIC REJESTRACYJNYCH ORAZ MATERIA¸ÓW S¸U˚ÑCYCH
DO ICH PRODUKCJI
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Za∏àcznik nr 2

SPOSÓB PROWADZENIA EWIDENCJI WYPRODUKOWANYCH I SPRZEDANYCH
TABLIC REJESTRACYJNYCH ORAZ MATERIA¸ÓW S¸U˚ÑCYCH DO ICH PRODUKCJI

WZORY TABEL DO PROWADZENIA EWIDENCJI
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