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Abstract 

In the registration process as well as classification and putting into service of mopeds, motorcycles and 
quadricycles, very important is a proper use of precise technical nomenclature and definitions. This nomenclature and 
definitions would be used during the whole vehicle’s lifetime (e.g. taxation, insurance, driving licensing, trial verdicts 
etc.). Engine capacity and power, maximum design speed, number of wheels, masses of vehicle are just an example of 
the terms which always play an extremely significant role.  

There are numerous disputes on how to describe some of the crucial vehicle design features and general purpose. 
Those disputes are more and more frequently an essential aspect of administrative hearings and trials. Especially for 
L-category vehicles, many difficult regulations have been recently introduced. This situation may cause well grounded 
confusion. During the periodical technical inspection, it is not uncommon that vehicle owner urges the technical staff 
to classify his motorcycle as a moped. As the European authorities have already taken notice of the issues in question, 
EU law has been introduced, in order to prevent such irregularities. 

Paper presents views of the Harley - Davidson V-ROD VRSCAW motorcycle the TGB R50X moped, the Suzuki 
Ozark 250 quadricycle and the Honda TRX 450R quadricycle. 

Keywords: transport, vehicles, mopeds, motorcycles, quadricycles, technical vehicle inspections, technical vehicle 
requirements 

 
RÓ�NORODNO�� POJ	� I DEFINICJI STOSOWANYCH 

PRZY DOPUSZCZANIU DO RUCHU POJAZDÓW 
DWU-, TRZY- I CZTEROKO�OWYCH 

 
Streszczenie 

Niniejsze opracowanie stanowi uzupe
nienie tematu „problemy klasyfikacyjne w procesie rejestracji 
i dopuszczania do ruchu motorowerów, motocykli i czteroko
owców” i ma na celu opisanie stosowanego w przepisach 
nazewnictwa przedmiotowych pojazdów i innych cech technicznych maj�cych istotne znaczenie prawne. Precyzja 
stosowania poj�	 podczas post�powa� prawnych i administracyjnych jest istotnym zagadnieniem klasyfikacji 
pojazdów. Spory dotycz�ce wskazania istotnych cech pojazdów które opisywa
yby jednoznacznie konstrukcyjne 
przeznaczenie pojazdu nale�� w ostatnich latach do jednych z cz��ciej spotykanych aspektów post�powa� prawnych 
przed s�dami i urz�dami administracyjnymi. Prawid
owa klasyfikacja pojazdów ma istotne znaczenie dla wielu 
systemów prawnych w tym podatkowych, w zakresie praw jazdy, zasad ruchu drogowego, itd. niestety cz�sto jest nie 
odpowiednio stosowana lub doceniana. 

S�owa kluczowe: transport, pojazdy, motorowery, motocykle, pojazdy czteroko
owe, kontrola techniczna pojazdu, 
wymagania techniczne pojazdu 

 
1. Definicje poj
� zwi�zanych z pojazdami 

Pojazd jedno�ladowy [8] 
„pojazd, np. motocykl, o ko
ach jezdnych (zwykle dwóch) ustawionych w jednej p
aszczy�nie tak, 
�e podczas ruchu pojazdu po linii prostej powstaje tylko jeden �lad”. 
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Fot. 1. Motocykl Harley-Davidson V-ROD VRSCAW 
Fig. 1. Harley-Davidson V-ROD VRSCAW motorcycle 

 

 
Fot. 2. Motorower TGB R50X 
Fig. 2. TGB R50X moped 

 
Masa w
asna [9] 

oznacza mas� pojazdu z jego normalnym wyposa�eniem, paliwem, olejami, smarami i cieczami w 
ilo�ciach nominalnych, bez kierujcego. 

Dopuszczalna masa ca
kowita [9] 
oznacza najwi�ksz okre�lon w
a�ciwymi warunkami technicznymi mas� pojazdu obci�onego 
osobami i 
adunkiem, dopuszczonego do poruszania si� po drodze. 

Masa pojazdu nieobci�onego [6] 
rozumie si� przez to mas� w
asn motocykla, motoroweru i pojazdu czteroko
owego; 
zdefiniowano dla potrzeb tylko tego rozporzdzenia. 

Pojazd czteroko
owy [6] 
rozumie si� przez to niektóre pojazdy samochodowe majce cztery ko
a, homologowane wed
ug 
kategorii L. 
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Fot. 3. Pojazd czteroko
owy 

Fig. 3. Suzuki Ozark 250 quadricycle 
 

 
Fot. 4. Pojazd czteroko
owy Honda TRX 450R 
Fig. 4. HHonda TRX 450R quadricycle 

 
Typ pojazdu kategorii L [4] oznacza pojazdy, które: 

- nale� do jednej kategorii (motorowery dwuko
owe - L1e, motorowery trójko
owe - L2e, itp.), 
- s produkowane przez tego samego producenta, 
- maj to samo podwozie, ram�, ram� pomocnicz, p
yt� pod
ogow lub inn struktur�, do której 
przymocowane s g
ówne cz��ci sk
adowe, 

- maj �ród
o nap�du dzia
ajce na tej samej zasadzie (spalanie wewn�trzne, elektryczne, 
mieszane itd.), 

- maj takie samo oznaczenie typu nadane przez producenta. 
Masa pojazdu bez obci�enia: masa pojazdu gotowego do u�ycia i wyposa�onego 

w nast�pujcym zakresie [4]: 
- wyposa�enie dodatkowe, wymagane wy
cznie do normalnego u�ycia, kompletne wyposa�enie 

elektryczne, 
cznie z urzdzeniami o�wietleniowymi i sygnalizacji �wietlnej dostarczonymi 
przez producenta, 

- przyrzdy i urzdzenia wymagane przepisami, zgodnie z którymi zmierzono mas� pojazdu bez 
obci�enia, 

- odpowiednie ilo�ci p
ynów w celu zapewnienia w
a�ciwego dzia
ania wszystkich cz��ci 
pojazdu, 

ponadto, paliwo i mieszanka paliwo/olej nie s obj�te pomiarem, ale nale�y w
czy� takie 
sk
adniki jak elektrolit do akumulatora, p
yn w uk
adach hydraulicznych, p
yn ch
odzcy i olej 
samochodowy. 
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Masa w stanie gotowym do jazdy [4] 
masa bez obci�enia, do której dodano nast�pujce sk
adniki: 
- zbiornik paliwa nape
niony co najmniej do 90% pojemno�ci podanej przez producenta, 
- wyposa�enie dodatkowe, normalnie dostarczane przez producenta, poza wyposa�eniem 
potrzebnym do normalnego dzia
ania (skrzynka z narz�dziami, baga�nik, szyba przednia, 
wyposa�enie ochronne itp.). 

ponadto, w przypadku pojazdu nap�dzanego mieszank paliwo/olej: 
 a) gdy paliwo i olej s wst�pnie zmieszane, s
owo ,,paliwo” nale�y rozumie� jako gotow 
mieszank� paliwa i oleju tego typu, 

 b) gdy paliwo i olej wlewa si� oddzielnie, s
owo ,,paliwo” nale�y rozumie�, w tym przypadku 
jako samo paliwo. W tym przypadku, olej jest obj�ty pomiarem masy bez 
adunku. 
Maksymalna masa ca
kowita pojazdu [4] 

masa obliczona przez producenta dla okre�lonych warunków eksploatacji biorc pod uwag� takie 
czynniki jak wytrzyma
o�� materia
ów, no�no�� opon itp. 
- jako mas� kierujcego przyjmuje si� 75 kg [4], 
- jako mas� pasa�era nale�y przyjmowa� 68 kg [7]. 

W rubryce dowodu rejestracyjnego przy kodzie Q - wpisuje si� stosunek mocy do masy 
w
asnej, je�eli wyst�puje w wycigu ze �wiadectwa homologacji albo w odpisie decyzji 
zwalniajcej pojazd z homologacji, wyra�ony w kW/kg; dotyczy motocykli i motorowerów [5]. 

W rubryce dowodu rejestracyjnego przy kodzie F.1 - wpisuje si� maksymaln mas� ca
kowit 
pojazdu, b�dc najwi�ksz technicznie dopuszczaln mas ca
kowit pojazdu, wynikajc z jego 
konstrukcji i wykonania, okre�lon przez producenta, wyra�on w kg; nie dotyczy motocykli 
i motorowerów [5]. 

D
ugo�� pojazdu [3] 
oznacza odleg
o�� mi�dzy dwoma pionowymi p
aszczyznami prostopad
ymi do p
aszczyzny 
wzd
u�nej pojazdu oraz stycznymi odpowiednio do przodu i ty
u pojazdu. Wszystkie cz��ci 
pojazdu, a w szczególno�ci wszystkie cz��ci zamontowane na sta
e, wyd
u�ajce pojazd (zderzaki, 
b
otniki itd.) musz by� zawarte w obr�bie tych dwóch p
aszczyzn. 

Szeroko�� pojazdu [3] 
oznacza odleg
o�� mi�dzy dwoma p
aszczyznami równoleg
ymi do p
aszczyzny wzd
u�nej 
pojazdu i stycznymi do pojazdu po obu stronach tej p
aszczyzny. Wszystkie cz��ci pojazdu, 
a w szczególno�ci wszystkie cz��ci zamontowane na sta
e, poszerzajce pojazd musz by� zawarte 
w obr�bie tych dwóch p
aszczyzn, z wyjtkiem lusterka wstecznego (lusterek wstecznych). 

Wysoko�� pojazdu [3] 
oznacza odleg
o�� mi�dzy p
aszczyzn podparcia pojazdu oraz p
aszczyzn równoleg
 styczn do 
górnej cz��ci pojazdu. Wszystkie cz��ci pojazdu musz by� zawarte w obr�bie tych dwóch 
p
aszczyzn, z wyjtkiem lusterka wstecznego (lusterek wstecznych). 

Dodatkowe oznakowanie literowe stosowane celem zapobiegania nielegalnym zmianom 
konstrukcyjnym, oznakowanie zwizane równie� z systemem praw jazd [2]: 
A dotyczy motorowerów, 
B dotyczy - motocykli o pojemno�ci silnika nie wi�kszej ni� 125 cm3 i mocy nie wi�kszej ni� 

11 kW, 
C dotyczy motocykli o mocy nie wi�kszej ni� 25 kW i stosunku mocy silnika/masy w
asnej nie 

wi�kszym ni� 0,16 kW/kg, 
D dotyczy motocykli innych ni� B, C. 
 
2. Wymagania odno�nie mas motocykli, motorowerów, pojazdów czteroko�owych [6] 

Wymagania odno�nie mas motocykli, motorowerów, pojazdów czteroko
owych oraz przyczep 
do tych pojazdów okre�la za
cznik do dyrektywy 99/93/EWG, przy czym dopuszczalna masa 
ca
kowita motocykla jedno�ladowego nie mo�e przekroczy� maksymalnej masy ca
kowitej 
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okre�lonej przez producenta, a maksymalna masa pojazdu nieobci�onego dla pojazdów  
trzy - i czteroko
owych nie powinna przekracza�: 
1)  w przypadku pojazdów trójko
owych: 
 a) motorowery - 270 kg, 
 b) motocykle - 1000 kg (bez uwzgl�dniania masy akumulatorów przy nap�dzie elektrycznym), 
2)  w przypadku pojazdów czteroko
owych: 
 a) pojazdy czteroko
owe lekkie - 350 kg, 
 b) pojazdy czteroko
owe inne ni� lekkie do przewozu osób - 400 kg, 
 c) pojazdy czteroko
owe inne ni� lekkie do przewozu rzeczy - 550 kg (bez uwzgl�dniania masy 

akumulatorów przy nap�dzie elektrycznym). 
Dopuszczalna masa ca
kowita pojazdów trzy - i czteroko
owych nie mo�e przekroczy� 

maksymalnej masy podanej przez producenta. 
Dopuszczalna 
adowno�� okre�lona przez producenta dla pojazdów trzy- i czteroko
owych nie 

mo�e przekracza� w przypadku: 
1. motoroweru trójko
owego - 300 kg, 
2. pojazdu czteroko
owego lekkiego - 200 kg, 
3. motocykla trójko
owego: 
 a) do przewozu rzeczy - 1500 kg, 
 b) do przewozu osób - 300 kg, 
4. pojazdu czteroko
owego innego ni� lekki: 
 a) do przewozu rzeczy - 1000 kg, 
 b) do przewozu osób - 200 kg. 

Motocykle, motorowery i pojazdy czteroko
owe mog cign� przyczep� o masie okre�lonej 
przez producenta, ale nie przekraczajcej 50% masy pojazdu nieobci�onego. 
 

3. Wymagania odno�nie wymiarów motocykli, motorowerów, pojazdów czteroko�owych [6] 
- Wysoko�� motocykla, motoroweru oraz niektórych pojazdów czteroko
owych nie mo�e 
przekracza� 2,50 m, 

- szeroko�� motocykla i motoroweru oraz niektórych pojazdów czteroko
owych nie mo�e 
przekracza� 2,00 m, a jedno�ladowego motoroweru 1,00 m. 
Wymienione przepisy stosuje si� do pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 

31 grudnia 1998 r. 
 
4. Wymagania dotycz�ce praw jazdy dla kierowców motorowerów, motocykli, 

czteroko�owców [9] 
Dokumentem stwierdzajcym uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym jest prawo 

jazdy okre�lonej kategorii. 
Prawo jazdy uprawnia do kierowania: 
1) kategorii A - motocyklem, 
2) kategorii A1 - motocyklem o pojemno�ci skokowej silnika nie przekraczajcej 125 cm3 i mocy 
nie przekraczajcej 11 Kw, 
3) kategorii B1 - trójko
owym lub czteroko
owym pojazdem samochodowym o masie w
asnej nie 
przekraczajcej 550 kg, z wyjtkiem motocykla. 

Dokumentem stwierdzajcym uprawnienie do kierowania przez osob�, która nie uko�czy
a 
18 lat motorowerem - jest karta motorowerowa lub prawo jazdy. 
 
5. Wymagania dotycz�ce praw jazdy w oparciu o prawo unijne [1] 

Wymagania dotyczce praw jazdy opisane s w artykule 6 wed
ug którego minimalne warunki 
dotyczce wieku potrzebnego do uzyskania prawa jazdy wynosz odpowiednio: 
- 16 lat 
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dla podkategorii A1 
dla podkategorii B1 

- 18 lat 
dla kategorii A, z zastrze�eniem, �e pozwolenie na prowadzenie motocykli o mocy 
przekraczajcej 25 kW albo o stosunku mocy do masy w
asnej przekraczajcym 0,16 kW/kg 
(albo motocykli z koszem o stosunku mocy do masy w
asnej przekraczajcym 0,16 kW/kg) 
b�dzie uzale�nione od przynajmniej dwuletniej praktyki na motocyklach ni�ej 
zaszeregowanych, podlegajcych prawu jazdy kategorii A; to wymaganie dotyczce uprzedniej 
praktyki mo�e by� uchylone, je�eli kandydat ma przynajmniej 21 lat, ale w zale�no�ci od 
przej�cia kandydata przez specjalne testy dotyczce sprawno�ci i zachowania si�. 
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