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Badanie techniczne motoroweru

Definicję motoroweru określa art. 2 ust. 46 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108 poz. 
908 z 2005r z późn. zm.) - „pojazd jednośladowy lub dwuśladowy zaopatrzony w silnik spalinowy
o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 
45 km/h”. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2005r (Dz. U. z 2005r Nr 162, 
poz. 1360 z późn. zm.) w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub 
trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła oraz motorowerów, rozróżnia 
się następujące kategorie pojazdów:

1. motorowery,  to  jest  pojazdy  dwukołowe  (kategoria  L1e)  lub  pojazdy  trójkołowe 
(kategoria  L2e)  o  maksymalnej  prędkości  konstrukcyjnej  nie  większej  niż  45  km/h
i mające:

a) w przypadku pojazdu dwukołowego, silnik, którego:
 pojemność skokowa nie przekracza 50 cm3, w przypadku silnika ze spalaniem 

wewnętrznym, lub
 maksymalna moc znamionowa jest nie większa niż 4 kW, w przypadku silnika 

elektrycznego,
b) w przypadku pojazdu trójkołowego, silnik, którego:

 pojemność skokowa nie przekracza 50 cm3, w przypadku silnika z zapłonem 
iskrowym, lub

 maksymalna  użyteczna  moc  wyjściowa  nie  przekracza  4  kW,  w  przypadku 
innych silników ze spalaniem wewnętrznym, lub

 maksymalna moc znamionowa jest nie większa niż 4 kW, w przypadku silnika 
elektrycznego.

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r (Dz. U. z 2003 r, Nr 32 
poz.  262  z  późn.  zm.)  w  sprawie  warunków  technicznych  pojazdów  oraz  ich  niezbędnego
wyposażenia:

1. Szerokość  motoroweru nie  może  przekraczać  2,00  m,  a  jednośladowego motoroweru 
1,00 m.

2. Wymagania  odnośnie  mas  motocykli,  motorowerów,  pojazdów  czterokołowych  oraz
przyczep  do  tych  pojazdów określa  załącznik  do  dyrektywy  93/93/EWG3,  przy  czym
dopuszczalna  masa  całkowita  motocykla  jednośladowego  nie  może  przekroczyć
maksymalnej masy całkowitej określonej przez producenta, a maksymalna masa pojazdu 
nieobciążonego  dla  pojazdów  trzy  -  i  czterokołowych  nie  powinna  przekraczać
w przypadku motorowerów - 270 kg. 

3. Dopuszczalna ładowność określona przez producenta dla pojazdów trzy - i czterokołowych 
nie może przekraczać w przypadku motoroweru trójkołowego - 300 kg.

4. Motorowery i pojazdy czterokołowe mogą ciągnąć przyczepę o masie określonej przez 
producenta, ale nieprzekraczającej 50% masy pojazdu nieobciążonego.

Wg wymienionego powyżej rozporządzenia w sprawie warunków technicznych:

Motorower powinien być wyposażony w następujące światła: 
1. Jedno  światło  mijania  barwy  białej  lub  żółtej  selektywnej,  umieszczone  z  przodu

w pionowej płaszczyźnie symetrii pojazdu, nie niżej niż 500 mm oraz nie wyżej niż 1.200 
mm od powierzchni  jezdni,  oświetlające  drogę na  odległość  co najmniej  30  m przed 
pojazdem przy  dobrej  przejrzystości  powietrza  oraz  spełniające  wymagania  określone
w § 13 ust. 1 pkt 4;



2. Jedno  tylne  światło  pozycyjne  barwy  czerwonej,  umieszczone  z  tyłu  w  pionowej 
płaszczyźnie symetrii  pojazdu, nie niżej niż 250 mm oraz nie wyżej niż 1.200 mm od 
powierzchni jezdni; jeżeli szerokość pojazdu przekracza 80 cm, powinny być dwa światła 
umieszczone symetrycznie względem pionowej płaszczyzny symetrii pojazdu; 

3. Tylne  światło  (światła)  odblaskowe,  o  kształcie  innym  niż  trójkąt,  odpowiadające 
wymaganiom określonym w pkt 2; 

4. Boczne światło odblaskowe, o kształcie innym niż trójkąt, barwy żółtej samochodowej,
w liczbie jedno lub dwa z każdej strony pojazdu, umieszczone nie niżej niż 300 mm oraz 
nie wyżej niż 900 mm od powierzchni jezdni. 

Motorower ponadto może być wyposażony w: 
1. Jedno  światło  drogowe  barwy  białej  lub  żółtej  selektywnej,  umieszczone  z  przodu,

w pionowej płaszczyźnie symetrii pojazdu; 
2. Jedno  światło  pozycyjne  przednie,  barwy  białej  lub  żółtej  selektywnej,  umieszczone

w pionowej płaszczyźnie symetrii pojazdu, umieszczone z przodu nie niżej niż 350 mm
i nie wyżej niż 1.200 mm od powierzchni jezdni; 

3. Dwa przednie i dwa tylne światła kierunkowskazu, barwy żółtej samochodowej; odległość 
między światłami nie może być mniejsza niż 240 mm dla świateł przednich i 180 mm dla 
świateł  tylnych,  przy czym powinna być zachowana minimalna  odległość  100 mm od 
światła mijania; w przypadku motoroweru, w którym konstrukcja uniemożliwia uzyskanie 
tych  odległości,  dopuszcza  się  dla  świateł  przednich  odległość  między  światłami  nie 
mniejszą niż 150 mm, a odległość między tylnymi światłami nie mniejszą niż 100 mm; 

4. Jedno światło hamowania "stop" barwy czerwonej, umieszczone z tyłu pojazdu nie niżej 
niż 250 mm i nie wyżej niż 1.500 mm od powierzchni jezdni. 

Motorower powinien być również wyposażony w: 
1. Numer rozpoznawczy lub numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), umieszczony w sposób 

trwały  na  ramie  lub  innym podobnym podstawowym elemencie  konstrukcyjnym oraz 
tabliczkę znamionową; 

2. Dwa  niezależne,  skutecznie  działające  hamulce;  wskaźnik  skuteczności  hamowania,
o którym mowa w § 16 ust. 1, nie może być mniejszy niż 38%; 

3. Dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku; 
4. Tłumik wydechu; 
5. Lusterko wsteczne umieszczone po lewej stronie pojazdu; 
6. Podpórkę (podpórki), zgodnie z przepisem § 11 ust. 1 pkt 20; 
7. Uchwyt (uchwyty) dla pasażera, zgodnie z przepisem § 11 ust. 1 pkt 21; 

a) podnóżki lub inny sposób oparcia dla nóg dla kierującego i pasażera.

Poziom hałasu zewnętrznego, mierzony podczas postoju motoroweru z odległości 0,5 m, nie może 
przekraczać 90 dB (A). Przepis § 9 ust.1 pkt 1 lit. a stosuje się odpowiednio. 

Światła motoroweru powinny odpowiadać następującym warunkom: 
1. Światła  pozycyjne  oraz  światła  odblaskowe  oświetlone  światłem  drogowym  innego 

pojazdu powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości 
co najmniej 150 m; 

2. Powinny być umieszczone nie wyżej niż 900 mm i nie niżej niż 350 mm od powierzchni 
jezdni; 

3. Światła  pojedyncze  na  pojeździe  wielośladowym  powinny  być  umieszczone  po  lewej 
stronie pojazdu możliwie najbliżej jego bocznego obrysu, jednak nie dalej niż 150 mm
od tego obrysu; przepisu nie stosuje się do świateł oświetlających drogę, które powinny 
być umieszczone pośrodku; 

4. Dwa światła powinny być umieszczone symetrycznie po obu stronach pojazdu możliwie 
najbliżej  jego  bocznego  obrysu,  jednak  nie  dalej  niż  100  mm od  tego  obrysu  oraz
na  jednakowej  wysokości  nad  jezdnią;  widoczność  dwóch  świateł  powinna  być 
jednakowa; 

5. Światła czerwone nie mogą być widoczne z przodu, a światła białe (żółte selektywne)
- z tyłu. 

W motorowerze dopuszcza się umieszczanie świateł odblaskowych barwy żółtej samochodowej:
a) Na bocznych płaszczyznach kół, z tym zastrzeżeniem, że z każdego boku pojazdu 

powinny  być  widoczne  dwa  światła:  jedno  umieszczone  na  kole  przedniej  osi,
a drugie - na kole tylnej osi; 

b) Na pedałach motoroweru; 



c) Jeżeli  do  motoroweru  przyczepiony  jest  inny  pojazd,  maszyna  lub  urządzenie, 
powinien  on  być  wyposażony,  co  najmniej  w  jedno  światło  pozycyjne  barwy 
czerwonej  oraz  w jedno światło  odblaskowe barwy czerwonej  widoczne z tyłu,
a  ponadto  w  jedno  światło  pozycyjne  barwy  białej  widoczne  z  przodu,  jeżeli 
szerokość  pojazdu  ciągniętego  (maszyny,  urządzenia)  przekracza  szerokość 
pojazdu  ciągnącego;  światła  te  powinny  odpowiadać  warunkom  określonym
w ust.1.

Światła,  o  których  mowa  w  pkt.  a  i  b,  nie  muszą  spełniać  warunków  określonych
w ust.1 pkt 2-4 rozporządzenia. Do świateł motoroweru stosuje się zasady rozmieszczenia określone 
w § 1 ust. 2-4 załącznika nr 6 do rozporządzenia.

Zgodnie  z  art.  81  ust.  7  ustawy  Prawo o  ruchu drogowym (Dz.  U.  Nr  108 poz.  908 z  2005r
z  późn.  zm.)  okresowe badanie  techniczne  motoroweru przeprowadza się  przed upływem 3 lat
od  dnia  pierwszej  rejestracji,  a  następnie  przed  upływem  każdych  kolejnych  2  lat  od  dnia
przeprowadzenia badania. W przypadku motoroweru zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą, 
za dzień pierwszej rejestracji przyjmuje się dzień pierwszej rejestracji za granicą.

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym, która została ogłoszona w Dz. U. Nr  97 
poz. 802 z 2009 r  „właściciel motoroweru, dla którego od dnia pierwszej rejestracji minęło więcej  
niż 3 lata obowiązany jest przedstawić go do badania technicznego w terminie roku od dnia wejścia  
w życie niniejszej ustawy”.  W związku z powyższym, ostateczną datą przedstawienia motoroweru 
przez jego właściciela do przeprowadzenia badania technicznego jest 21.09.2010r. Należy zwrócić 
również  uwagę  na  sytuację,  kiedy  w  dowodzie  rejestracyjnym  motoroweru,  termin  badania 
technicznego  określony  został  jako  „bezterminowo”.  Pomimo  zapisu  w  znowelizowanej  ustawie 
„terminy następnego badania technicznego zamieszczone w dowodach rejestracyjnych przed dniem 
wejścia  w życie niniejszej  ustawy zachowują swoją ważność” diagnosta powinien wyznaczyć 
jednak termin badania,  zgodnie  z art.  81 ust.  7 cytowanej  ustawy.  W praktyce oznacza to,
że  diagnosta  dopuszcza  do  ruchu  drogowego  motorowery,  poprzez  przeprowadzenie  badania 
technicznego. 

Opłata,  którą  diagnosta  powinien  pobrać  za  przeprowadzenie  badania  technicznego,  zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. „w sprawie wysokości opłat 
związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych 
pojazdów” (Dz. U. nr 223 poz. 2261 z późn. zm.) wynosi 50 zł (poz. 1.22 tabeli opłat za badania 
techniczne pojazdów).

Diagnosta przeprowadzając badanie techniczne motoroweru, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 września 2009 r „w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań 
technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. Nr 155 
poz. 1232) może mieć problem z ustaleniem jego prędkości jazdy do 45 km/h. 
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości diagnosta powinien wykonać próbę drogową lub zażądać od 
właściciela motoroweru przedłożenia dokumentu z hamowni, stwierdzającego, że prędkość 45 km/h 
nie  została  przekroczona.  Diagnosta  może również na podstawie  Art.  81 ust.  13 ustawy Prawo
o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108 poz. 908 z 2005r z późn. zm.) zażądać przedstawienia opinii
rzeczoznawcy samochodowego, o którym mowa w art. 79a cytowanej ustawy.

Opracował: Artur Sałata
Koordynator ds. Stacji Kontroli Pojazdów
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