
1) byç równa zeru — dla cyfrowych urzàdzeƒ wskazu-
jàcych lub urzàdzeƒ drukujàcych;

2) nie przekraczaç bezwzgl´dnej wartoÊci b∏´dów
granicznych dopuszczalnych — dla analogowych
urzàdzeƒ wskazujàcych.

§ 18. 1. B∏´dy graniczne dopuszczalne wag:

1) w zakresie temperatury pracy od –10 °C do 40 °C,

2) w innym zakresie temperatury ni˝ okreÊlony w pkt 1
oznaczonym na wadze, w przedziale nie mniejszym
ni˝ 30 °C, dla wag o zastosowaniach specjalnych,

3) przy zmianach napi´cia w zakresie (–15÷10) % jego
wartoÊci nominalnej, dla wag zasilanych napi´-
ciem o cz´stotliwoÊci sieciowej,

4) przy spadku napi´cia poni˝ej jego wartoÊci nomi-
nalnej o danà wartoÊç, dla wag zasilanych napi´-
ciem sta∏ym,

5) przy wilgotnoÊci wzgl´dnej wynoszàcej 85 %
w temperaturze równej wartoÊci górnej granicy
zakresu temperatury pracy wagi, dla wag elektro-
nicznych

— okreÊla tabela:
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2. W przypadku wskazania cyfrowego b∏àd wska-
zania wagi powinien byç skorygowany o b∏àd zaokrà-
glenia, to znaczy ró˝nic´ mi´dzy wskazaniem cyfro-
wym a wynikiem wskazanym przez wag´, gdyby
wskazanie to by∏o analogowe.

§ 19. StabilnoÊç przedzia∏u wskazaƒ wagi elektro-
nicznej powinna byç taka, ˝eby wartoÊç bezwzgl´dna
ró˝nicy mi´dzy b∏´dami wskazania wagi dla obcià˝e-
nia zbli˝onego do obcià˝enia maksymalnego, dla do-
wolnego z dwóch pomiarów, nie przekracza∏a 50 %
wartoÊci bezwzgl´dnej b∏´dów granicznych dopusz-
czalnych okreÊlonych w § 18 ust. 1.

Rozdzia∏ 4

Przepis koƒcowy

§ 20. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej:
w z. J. Banach

2317

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie homologacji tramwajów i trolejbusów

Na podstawie art. 68 ust. 13 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z póên. zm.2)) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) warunki i tryb wydawania lub cofania Êwiadectw
homologacji typu tramwaju, typu trolejbusu oraz
przedmiotów ich wyposa˝enia lub cz´Êci;

2) jednostk´ upowa˝nionà do:

a) przeprowadzania badaƒ homologacyjnych,

b) kontroli zgodnoÊci produkcji z warunkami ho-
mologacji;

3) zakres i sposób przeprowadzania:

a) badaƒ homologacyjnych, 

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzà-

dowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra In-
frastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19,
poz. 165 i Nr 141, poz. 1359).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130,
poz. 1190, Nr 137, poz. 1302 i Nr 149, poz. 1451 i 1452,
Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036.



b) kontroli zgodnoÊci produkcji lub monta˝u z wa-
runkami homologacji;

4) wzory dokumentów zwiàzanych z homologacjà typu.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) ustawie — rozumie si´ przez to ustaw´ z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym;

2) homologacji typu — rozumie si´ przez to procedu-
r´, za pomocà której stwierdza si´, ˝e typ tramwa-
ju, typ trolejbusu oraz przedmioty ich wyposa˝e-
nia lub cz´Êci spe∏niajà wymagania okreÊlone
w art. 68 ust. 4 ustawy;

3) wielostopniowej homologacji typu — rozumie si´
przez to procedur´, za pomocà której stwierdza
si´, ˝e w danym stanie kompletacji (niekompletny
lub kompletny) typ tramwaju albo typ trolejbusu
spe∏nia wymagania okreÊlone w art. 68 ust. 4
ustawy;

4) typie tramwaju albo typie trolejbusu — rozumie
si´ przez to tramwaje albo trolejbusy jednej kate-
gorii, w ramach danego rodzaju, które nie ró˝nià
si´ pod wzgl´dem istotnych cech;

5) jednostce badawczej — rozumie si´ przez to jed-
nostk´ upowa˝nionà, przez ministra w∏aÊciwego
do spraw transportu, do przeprowadzania badaƒ
homologacyjnych oraz kontroli zgodnoÊci produk-
cji lub monta˝u tramwajów i trolejbusów z warun-
kami homologacji;

6) badaniach homologacyjnych — rozumie si´ przez
to badania przeprowadzone przez upowa˝nionà
przez ministra w∏aÊciwego do spraw transportu
jednostk´ badawczà, stwierdzajàce zgodnoÊç ba-
danego tramwaju albo trolejbusu z wymaganiami
okreÊlonymi w art. 68 ust. 4 ustawy;

7) dokumentacji technicznej — rozumie si´ przez to
dokumenty opisujàce budow´, dzia∏anie i proces
produkcji danego typu tramwaju albo danego ty-
pu trolejbusu;

8) wyposa˝eniu — rozumie si´ przez to uk∏ad lub ze-
spó∏ tramwaju albo trolejbusu, w szczególnoÊci
hamulce, cz´Êç wn´trza lub silnik;

9) cz´Êci — rozumie si´ przez to urzàdzenie, które
mo˝e byç homologowane niezale˝nie od tramwa-
ju albo trolejbusu.

§ 3. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu,
zwany dalej „ministrem”, wydaje Êwiadectwo homo-
logacji typu na pisemny wniosek producenta lub im-
portera nowego typu tramwaju albo nowego typu tro-
lejbusu, przedmiotu ich wyposa˝enia lub cz´Êci.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, do∏àcza
si´:

1) protokó∏ i sprawozdanie z badaƒ homologacyj-
nych;

2) opis techniczny tramwaju albo trolejbusu wed∏ug
wzoru okreÊlonego w za∏àczniku nr 1 do rozporzà-
dzenia;

3) orygina∏y wzorów podpisów osób upowa˝nionych
do wydawania wyciàgów ze Êwiadectwa homolo-
gacji.

3. W przypadku wielostopniowej homologacji typu
do wniosku, o którym mowa w ust. 1, do∏àcza si´ po-
nadto:

1) w etapie pierwszym — fragmenty opisu technicz-
nego oraz wydane Êwiadectwa homologacji typu,
zgodne ze stanem kompletacji podstawowego
tramwaju albo podstawowego trolejbusu;

2) w kolejnych etapach — fragmenty opisu technicz-
nego typu tramwaju albo typu trolejbusu, Êwia-
dectwa homologacji typu elementów odpowiada-
jàcych aktualnemu etapowi wykonania oraz Êwia-
dectwa homologacji typu dla niekompletnego
tramwaju albo niekompletnego trolejbusu;

3) informacje dotyczàce wprowadzonych przez pro-
ducenta lub importera zmian lub uzupe∏nieƒ do
niekompletnego typu tramwaju albo niekomplet-
nego typu trolejbusu oraz zgodnoÊci z wytycznymi
konstrukcyjnymi okreÊlonymi przez producenta
tramwaju lub trolejbusu homologowanego we
wczeÊniejszych etapach, potwierdzonych przez te-
go producenta.

§ 4. 1. Minister wydaje Êwiadectwo homologacji
typu tramwaju albo trolejbusu, przedmiotu ich wypo-
sa˝enia lub cz´Êci, je˝eli w za∏àczonym protokole
i sprawozdaniu z badaƒ homologacyjnych zosta∏ po-
twierdzony pozytywny wynik tych badaƒ.

2. Minister odmawia wydania Êwiadectwa homo-
logacji typu tramwaju albo trolejbusu, przedmiotu ich
wyposa˝enia lub cz´Êci, je˝eli w za∏àczonym protoko-
le i sprawozdaniu z badaƒ homologacyjnych nie zosta∏
potwierdzony pozytywny wynik tych badaƒ lub brak
jest któregokolwiek z dokumentów wymienionych
w § 3 ust. 2.

3. Je˝eli w czasie badaƒ homologacyjnych tram-
waju albo trolejbusu stwierdzono, ˝e mo˝e on byç
u˝ywany z ograniczeniami, to ograniczenia te nale˝y
wskazaç w wydanym Êwiadectwie homologacji typu
oraz w wyciàgu ze Êwiadectwa homologacji typu.

4. Wzór Êwiadectwa homologacji typu tramwaju,
typu trolejbusu, przedmiotu ich wyposa˝enia lub cz´-
Êci okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 5. Wzór wyciàgu ze Êwiadectwa homologacji ty-
pu tramwaju oraz typu trolejbusu okreÊla za∏àcznik
nr 3 do rozporzàdzenia.

§ 6. 1. Minister cofa Êwiadectwo homologacji typu
z zastrze˝eniem ust. 2, je˝eli typ tramwaju albo typ tro-
lejbusu, przedmioty ich wyposa˝enia lub cz´Êci wyko-
nane zosta∏y niezgodnie z warunkami okreÊlonymi
w Êwiadectwie homologacji typu, co zosta∏o potwier-
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dzone w trakcie badania technicznego tramwaju lub
trolejbusu.

2. Minister odstàpi od cofni´cia Êwiadectwa ho-
mologacji typu, jeÊli producent lub importer usunie
w terminie 14 dni od dnia cofni´cia Êwiadectwa ho-
mologacji typu wszelkie niezgodnoÊci wykonania
z warunkami okreÊlonymi w tym Êwiadectwie i podej-
mie niezb´dne Êrodki do zapewnienia dalszej produk-
cji w zgodzie z wydanà homologacjà.

§ 7. 1. Badania homologacyjne tramwaju i trolej-
busu oraz kontrol´ zgodnoÊci produkcji lub monta˝u
z warunkami homologacji przeprowadza Instytut
Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w War-
szawie.

2. Jednostka badawcza, o której mowa w ust. 1,
przeprowadza badania homologacyjne na pisemny
wniosek producenta lub importera, do którego produ-
cent lub importer do∏àcza:

1) opis techniczny tramwaju albo trolejbusu;

2) dokumenty techniczne niezb´dne jednostce ba-
dawczej do przeprowadzenia badaƒ homologacyj-
nych;

3) instrukcj´ obs∏ugi dla u˝ytkownika tramwaju lub
trolejbusu.

3. Na ˝àdanie jednostki badawczej producent lub
importer przedstawia kopie wydanych Êwiadectw ho-
mologacji typu cz´Êci tramwaju lub trolejbusu, wraz
z ich dokumentacjà technicznà.

§ 8. 1. Jednostka badawcza przeprowadza badania
homologacyjne w zakresie i w sposób okreÊlony w za-
∏àczniku nr 4 do rozporzàdzenia.

2. Po przeprowadzeniu badaƒ homologacyjnych
jednostka badawcza sporzàdza, co najmniej w trzech
egzemplarzach, protokó∏ badania homologacyjnego
wraz ze sprawozdaniem z badaƒ, z czego jeden eg-
zemplarz przechowuje w prowadzonej przez siebie do-
kumentacji, a dwa egzemplarze wydaje producentowi
lub importerowi.

3. Jednostka badawcza wydaje protokó∏ badania
homologacyjnego wraz ze sprawozdaniem z badaƒ,
z wynikiem pozytywnym, je˝eli tramwaj albo trolej-
bus, przedmioty ich wyposa˝enia lub cz´Êci spe∏niajà
wymagania okreÊlone w art. 68 ust. 4 ustawy.

§ 9. 1. Kontrol´ zgodnoÊci produkcji lub monta˝u
tramwaju, trolejbusu oraz przedmiotów ich wyposa˝e-
nia lub cz´Êci z warunkami homologacji, zwanà dalej
„kontrolà zgodnoÊci”, przeprowadza si´ w sposób
i w zakresie okreÊlonym w za∏àczniku nr 5 do rozporzà-
dzenia.

2. Z przeprowadzonej kontroli zgodnoÊci sporzà-
dza si´ protokó∏ kontroli zgodnoÊci, co najmniej
w trzech egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz
przeznaczony jest dla kontrolowanego, drugi egzem-
plarz przekazuje si´ ministrowi, a trzeci egzemplarz
przechowywany jest w dokumentacji prowadzonej
przez jednostk´ badawczà.

§ 10. Âwiadectwa homologacji typu tramwaju, tro-
lejbusu, przedmiotów ich wyposa˝enia lub cz´Êci,
oraz dopuszczenie do eksploatacji wydane do dnia
wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, zachowujà swojà
wa˝noÊç w zakresie, na jaki zosta∏y wydane.

§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.3)

Minister Infrastruktury: M. Pol

———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
7 paêdziernika 1999 r. w sprawie homologacji pojazdów
(Dz. U. Nr 91, poz. 1039, z 2000 r. Nr 74, poz. 863 oraz
z 2001 r. Nr 26, poz. 295), które na podstawie art. 5 ustawy
z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o zmianie ustawy — Prawo o ru-
chu drogowym (Dz. U. Nr 129, poz. 1444 i Nr 154,
poz. 1798, z 2002 r. Nr 216, poz. 1825 oraz z 2003 r. Nr 149,
poz. 1452) traci moc z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego
rozporzàdzenia.
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OPIS TECZNICZNY DLA CELÓW HOMOLOGACJI TYPU POJAZDU

(Rysunki powinny byç wykonane w odpowiedniej skali i stopniu szczegó∏owoÊci na formacie A4 lub z∏o˝o-
ne do tego formatu. Fotografie powinny przedstawiaç odpowiednie szczegó∏y. Je˝eli wyposa˝enie i cz´Êci ma-
jà sterowanie elektroniczne, nale˝y to opisaç.)

0. DANE OGÓLNE

0.1. Marka: ....................................................................................................................................................................

0.2. Typ i oznaczenie handlowe: .................................................................................................................................

0.3. Nazwa i adres producenta lub importera: ..........................................................................................................

0.4. Rodzaj nadwozia: ..................................................................................................................................................

0.5. Miejsca mocowaƒ tabliczek i oznaczeƒ:

0.5.1 nadwozie: ..............................................................................................................................................................

0.5.2. wózek: ....................................................................................................................................................................

0.5.3. silniki: ....................................................................................................................................................................

1. WYMIARY I MASY1)

1.1. Rozstaw toru: ................................................................................................................................................ mm

1.2. D∏ugoÊç pojazdu: .......................................................................................................................................... mm

1.3. SzerokoÊç pojazdu: ....................................................................................................................................... mm

1.4. WysokoÊç pojazdu: 

1.4.1. ze z∏o˝onym odbierakiem pràdu: ................................................................................................................ mm

1.4.2. do najwy˝szego sta∏ego punktu na dachu: ................................................................................................. mm

1.5. Rozstaw czopów skr´tu (je˝eli wyst´pujà): ................................................................................................ mm

1.6. Rozstaw osi wózków: .................................................................................................................................... mm

1.7. Liczba wózków: 

1.7.1. nap´dowych: ........................................................................................................................................................

1.7.2. tocznych: ...............................................................................................................................................................

1.8. Zwis przedni: ................................................................................................................................................. mm

1.9. Zwis tylny: ..................................................................................................................................................... mm

1.10. Najmniejszy przeÊwit elementów nienastawnych:

1.10.1. pud∏a pojazdu: ............................................................................................................................................ mm

1.10.2. wózka: ......................................................................................................................................................... mm

1.11. Masa w∏asna pojazdu: .................................................................................................................................... kg

1.12. Dopuszczalna masa ca∏kowita pojazdu: ........................................................................................................ kg

1.13. Maksymalny nacisk osi na tor dla dopuszczalnej masy ca∏kowitej: .......................................................... kN

1.14. Liczba miejsc do siedzenia:

1.14.1. dla obs∏ugi: .........................................................................................................................................................

1.14.2. dla pasa˝erów: ...................................................................................................................................................

1.15. Liczba miejsc stojàcych (przy standardzie 0,20 m2/osob´): ..............................................................................

1.16. Nominalna liczba miejsc: .....................................................................................................................................

1.17. Nominalna wysokoÊç pod∏ogi (najwi´ksza/najmniejsza): ........................................................................ mm
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1.18. Drzwi wejÊciowe dla pasa˝erów:

1.18.1. liczba: .................................................................................................................................................................. 

1.18.2. szerokoÊç efektywna: ................................................................................................................................. mm

2. SILNIKI TRAKCYJNE

2.1. Nazwa wytwórcy: .................................................................................................................................................

2.2. Rodzaj: ...................................................................................................................................................................

2.3. Typ: ........................................................................................................................................................................

2.4. Moc znamionowa / moc godzinna: .............................................................................................................. kW

2.5. WysokoÊç i rodzaj napi´cia: ............................................................................................................................. V

2.6. Pràd znamionowy: ............................................................................................................................................ A

3. UK¸AD NAP¢DOWO-ROZRUCHOWY

3.1. Liczba osi p´dnych / liczba wszystkich osi: .........................................................................................................

3.2. Rodzaj rozruchu: ...................................................................................................................................................

3.3. Ârednie deklarowane przyspieszenie pojazdu bez obcià˝enia do 30 km/h: ............................................ m/s2

4. OSADZENIE PUD¸A POJAZDU

4.1. Sposób osadzenia pud∏a na wózkach, zespo∏ach jezdnych lub osiach: ..........................................................

4.2. Rodzaj elementów uspr´˝ynowienia pud∏a: ......................................................................................................

5. KO¸A

5.1. Cechy konstrukcyjne ko∏a: ...................................................................................................................................

5.2. Ârednica ko∏a nowego: ................................................................................................................................. mm

6. UK¸AD HAMULCOWY

6.1. Hamulec roboczy:

6.1.1. rodzaj: ....................................................................................................................................................................

6.1.2. sterowanie: ...........................................................................................................................................................

6.1.3. dzia∏a na oÊ: ..........................................................................................................................................................

6.1.4. wspó∏dzia∏a z innym na osiach: ...........................................................................................................................

6.2. Hamulec awaryjny:

6.2.1. rodzaj: ....................................................................................................................................................................

6.2.2. zyskiwane opóênienie: ................................................................................................................................. m/s2

6.2.3. napi´cie zasilania: ............................................................................................................................................. V

6.2.4. pobór pràdu: ...................................................................................................................................................... A

6.2.5. liczba hamulców: ..................................................................................................................................................

6.3. Hamulec postojowy:

6.3.1. rodzaj: ....................................................................................................................................................................

6.3.2. sterowanie: ...........................................................................................................................................................

6.3.3. dzia∏a na oÊ: ..........................................................................................................................................................

6.4. Deklarowane parametry hamowania (Êrednie) dla pojazdu bez obcià˝enia z pr´dkoÊcià 30 km/h:

6.4.1. wartoÊç opóênienia hamulcem roboczym: ................................................................................................ m/s2

6.4.2. wartoÊç opóênienia hamulcem awaryjnym: ............................................................................................. m/s2

6.4.3. wartoÊç opóênienia hamulcem postojowym: ........................................................................................... m/s2

6.4.4. wartoÊç opóênienia hamowania nag∏ego (wszystkimi hamulcami razem): ........................................... m/s2

6.4.5. wartoÊç opóênienia hamowania hamulcem bezpieczeƒstwa: ................................................................. m/s2
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7. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

7.1. Napi´cie znamionowe zasilania: ...................................................................................................................... V

7.2. Biegun po∏àczony z masà: ...................................................................................................................................

7.3. Napi´cie sterujàce: ........................................................................................................................................... V

7.4. Liczba / pojemnoÊç baterii akumulatorów: .................................................................................................. Ah

7.5. Rodzaj zabezpieczenia nadmiarowo-pràdowego: ............................................................................................

7.6. Stycznik liniowy:

7.6.1. producent: .............................................................................................................................................................

7.6.2. typ: .........................................................................................................................................................................

8. DANE EKSPLOATACYJNE

8.1. Najmniejszy dopuszczalny poziomy ∏uk toru jazdy: ................................................................................... mm

8.2. Najmniejszy dopuszczalny pionowy ∏uk toru jazdy: .................................................................................. mm

8.3. Deklarowany poziom ha∏asu zewn´trznego podczas jazdy przy pr´dkoÊci 50 km/h: .......................... dB(A)

8.4. Rodzaj sprz´gu: ....................................................................................................................................................

———————
1) Wszystkie wymiary odnoszà si´ do poziomu g∏ówki szyny, a dla trolejbusu do powierzchni jezdni.
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Za∏àcznik nr 5

ZAKRES I SPOSÓB PRZEPROWADZANIA KONTROLI ZGODNOÂCI PRODUKCJI
LUB MONTA˚U TRAMWAJU I TROLEJBUSU Z WARUNKAMI HOMOLOGACJI

OCENA WST¢PNA

Przed przeprowadzeniem kontroli zgodnoÊci produkcji nale˝y sprawdziç, czy istniejà u producenta zadowa-
lajàce przedsi´wzi´cia i procedury zapewniajàce zgodnoÊç produkcji z wydanym Êwiadectwem homologacji.

ZGODNOÂå PRODUKCJI

1. Jednostka badawcza sprawdza dokumentacj´ technicznà i kontroluje przebieg poszczególnych etapów pro-
dukcji lub monta˝u tramwajów albo trolejbusów.

2. Producent powinien w szczególnoÊci: 

1) zapewniç istnienie procedur dla skutecznej kontroli zgodnoÊci produkcji lub monta˝u pojazdu z typem
okreÊlonym w homologacji;

2) mieç dost´p do aparatury kontrolnej niezb´dnej do sprawdzania zgodnoÊci poszczególnych operacji
z warunkami okreÊlonymi w homologacji;

3) zapewniç rejestracj´ wyników kontroli mi´dzyoperacyjnych i udost´pniç te dokumenty jednostce badaw-
czej;

4) prowadziç analiz´ wyników ka˝dego rodzaju kontroli w celu sprawdzenia i zapewnienia stabilnoÊci para-
metrów wyrobu;

5) umo˝liwiç, w razie stwierdzenia jakiejkolwiek niezgodnoÊci wyników badania z obowiàzujàcà normà,
pobranie nast´pnej próbki i ponowne przeprowadzenie badania; 

6) podjàç czynnoÊci w celu niezw∏ocznego przywrócenia zgodnoÊci produkcji z typem homologowanym.
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Za∏àcznik nr 4

ZAKRES I SPOSÓB PRZEPROWADZANIA BADA¡ HOMOLOGACYJNYCH TRAMWAJU I TROLEJBUSU

OCENA WST¢PNA

1. Sprawdzenie przez jednostk´ badawczà istniejàcych u producenta lub importera warunków przedsi´wzi´ç
i procedur zapewniajàcych dostarczenie tramwaju lub trolejbusu zgodnego z obowiàzujàcymi przepisami
w tym zakresie.

2. Szczegó∏owe zapoznanie si´ przez jednostk´ badawczà z dostarczonà przez producenta lub importera do-
kumentacjà technicznà i obowiàzujàcymi przepisami technicznymi dotyczàcymi tramwaju i trolejbusu. 

BADANIA HOMOLOGACYJNE

1. Jednostka badawcza sprawdza, czy wszystkie podzespo∏y i cz´Êci tramwaju lub trolejbusu sà wykonane
zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami technicznymi i posiadajà stosowne homologacje typu.

2. Jednostka badawcza sprawdza, czy przedstawiony do badaƒ homologacyjnych pojazd spe∏nia parametry
i wymagania, o których mowa w przepisach dotyczàcych warunków technicznych tramwajów i trolejbusów.

3. Z przeprowadzonych badaƒ homologacyjnych jednostka badawcza sporzàdza protokó∏ i sprawozdanie koƒ-
cowe.



— 16396 —

Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne mo˝na nabywaç:
– w Zak∏adzie Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 

02-903 Warszawa, tel. 694-67-00, 694-60-96 — na podstawie nades∏anego zamówienia (wy∏àcznie sprzeda˝ wysy∏kowa);
– w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzeda˝ wy∏àcznie za gotówk´):

– ul. Powsiƒska 69/71, tel. 694-62-96
– al. Szucha 2/4, tel. 629-61-73 (od 1997 r.)

Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Zak∏adu Wydawnictw i Poligrafii 
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, 

do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego kolejnego numeru

O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Zak∏ad Wydawnictw i Poligrafii 
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Dziennik Ustaw i Monitor Polski dost´pne sà w Internecie pod adresem www.cokprm.gov.pl

T∏oczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Zak∏adzie Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa 
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