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Poz. 1773 i 1774

1773
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 26 lipca 2004 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów
oraz zakresu ich niezb´dnego wyposa˝enia
Na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z póên. zm.2)) zarzàdza
si´, co nast´puje:

c) trzyosiowy ciàgnik siod∏owy i trzyosiowa
naczepa przewo˝àca 40-stopowy kontener ISO w transporcie kombinowanym —
44 tony;”,

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezb´dnego wyposa˝enia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 oraz z 2004 r.
Nr 34, poz. 300 i Nr 103, poz. 1085) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Dopuszczalna masa ca∏kowita ciàgni´tej
przez samochód osobowy przyczepy bez hamulca nie mo˝e przekroczyç:
a) maksymalnej masy ciàgni´tej okreÊlonej
dla tego pojazdu przez producenta lub
po∏owy dopuszczalnej masy ca∏kowitej
tego pojazdu; nale˝y zastosowaç mniejszà wartoÊç,
b) 750 kg.”,

1) w § 3:
a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) pojazdów cz∏onowych majàcych 5 lub 6 osi:

c) ust. 13 otrzymuje brzmienie:
„13. Przepisy ust. 2 i 4 pkt 3 stosuje si´ do pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy
po dniu 31 marca 1998 r.”;

a) dwuosiowy ciàgnik siod∏owy i trzyosiowa
naczepa — 40 ton,
b) trzyosiowy ciàgnik siod∏owy i dwu- lub
trzyosiowa naczepa — 40 ton,
————————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).
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, Nr 149, poz. 1451 i 1452,
Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036
oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 92,
poz. 884 i Nr 121, poz. 1264.

2) w § 9a pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) P – ((M +75) + N x 68) ≥ N x 68, gdzie:
P — dopuszczalna masa ca∏kowita pojazdu
w kg,
M — masa w∏asna pojazdu,
N — liczba miejsc, nie liczàc miejsca kierowcy.”.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Infrastruktury: K. Opawski

1774
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 26 lipca 2004 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie urzàdzeƒ radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych,
które mogà byç u˝ywane bez pozwolenia
Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 21 lipca
2000 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73,
poz. 852, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie urzàdzeƒ radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które

————————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — ∏àcznoÊç, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury
(Dz. U. Nr 134, poz. 1429).
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802, z 2002 r. Nr 25,
poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 50, poz 424, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1652.
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mogà byç u˝ywane bez pozwolenia (Dz. U. Nr 138,
poz. 1162) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

b) pracujàcych z modulacjà cz´stotliwoÊci lub amplitudy (FM/AM/SSB) z mocà wyjÊciowà nadajnika do 4 W dla FM
i AM, oraz z mocà 12 W (PEP) dla SSB;

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

4) bliskiego zasi´gu, okreÊlonych w za∏àczniku do rozporzàdzenia
— wykorzystujàcych uzgodnione przez organizacje mi´dzynarodowe zakresy cz´stotliwoÊci.

„§ 1. 1. Nie wymaga pozwolenia radiowego u˝ywanie nast´pujàcych urzàdzeƒ radiowych
nadawczych lub nadawczo-odbiorczych:
1) koƒcowych, do∏àczanych do:
a) ruchomych publicznych sieci telefonicznych,

2. Urzàdzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4,
nie mogà powodowaç zaburzeƒ elektromagnetycznych w pracy innych urzàdzeƒ
radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych oraz nie podlegajà ochronie
przed zaburzeniami elektromagnetycznymi
ze strony innych urzàdzeƒ radiowych
nadawczych lub nadawczo-odbiorczych.”;

b) stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych, w tym sieci typu trankingowego,
c) sieci wewn´trznych,
d) systemów radiokomunikacji satelitarnej:
— EUTELSAT (EUTELTRACKS),
— INMARSAT,
— THURAYA,
— GLOBALSTAR,
— IRIDIUM;
2) dyspozytorskich typu PRIVATE MOBILE
RADIO — PMR 446;
3) Radia Obywatelskiego wy∏àcznie w zakresie cz´stotliwoÊci 26,96—27,41 MHz:
a) typu PUBLIC RADIO — PR 27 spe∏niajàcych wymagania normy PN-ETS
300 135 pracujàcych z modulacjà cz´stotliwoÊci (FM) z mocà wyjÊciowà
nadajnika do 4 W,

Lp.

1

1)

Zakres
cz´stotliwoÊci
9—59,750 kHz

Poz. 1774

2) w za∏àczniku do rozporzàdzenia:
a) w ust. 2 pkt 4 i 5 otrzymujà brzmienie:
„4) „D” — anten´ do∏àczanà — rozumie si´
przez to anten´ przeznaczonà do stosowania z danym urzàdzeniem z mo˝liwoÊcià
jej od∏àczania, ale zaprojektowanà jako
niezb´dnà cz´Êç urzàdzenia, której u˝ycie
gwarantuje spe∏nianie parametrów technicznych przez urzàdzenie;
5) „Z” — anten´ zewn´trznà — rozumie si´
przez to anten´ do∏àczanà do urzàdzenia za
pomocà z∏àcza, w które wyposa˝one jest
urzàdzenie, stosowanà do urzàdzeƒ, dla
których badania przeprowadzane sà bez anteny.”,
b) w aneksie nr 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1. pracujàce w zakresie fal d∏ugich

Moc promieniowania
lub nat´˝enie pola
elektromagnetycznego
w odleg∏oÊci 10 m
72dBµA/m w zakresie do 30 kHz,
powy˝ej ze spadkiem 3dB/oktaw´

SzerokoÊç
kana∏u
radiowego

AktywnoÊç
nadajnika

I, D, Z1)

[—]

[—]

Z1)

[—]

[—]

Rodzaj
anteny

2

59,750—60,250 kHz

42 dBµA/m

I, D,

3

60,250—70 kHz

69 dBµA/m przy 60,250 kHz,
ze spadkiem 3dB/oktaw´

I, D, Z1)

[—]

[—]

4

70—119 kHz

42 dBµA/m

I, D, Z1)

[—]

[—]

5

119—135 kHz

66 dBµA/m przy 119 kHz,
ze spadkiem 3dB/oktaw´

I, D, Z1)

[—]

[—]

Z1)

[—]

[—]

[—]

[—]

6

135—140 kHz

42 dBµA/m

I, D,

7

140—148,5 kHz

37,7 dBµA/m

I, D, Z1)

W przypadku stosowania anteny zewn´trznej dopuszcza si´ wy∏àcznie anteny ramowe.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
Minister Infrastruktury: K. Opawski

