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Wyciąg z przepisów dotyczących ogumienia pojazdów dla serwisów tachografów 

Ciśnienie w ogumieniu powinno być zgodne z zaleceniami wytwórni dla danej opony  

i obciążenia pojazdu. 

Pojazd nie może być wyposażony: 
1)  w opony różnej konstrukcji, w tym o różnej rzeźbie bieżnika, na kołach jednej osi, z 

zastrzeżeniem pkt 3;  
2)  w przypadku pojazdu samochodowego o dwóch osiach z kołami pojedynczymi: 

a)  w opony diagonalne lub diagonalne z opasaniem na kołach tylnej osi, jeżeli na kołach 
przedniej osi znajdują się opony radialne,  

b)  w opony diagonalne na kołach tylnej osi, jeżeli na kołach przedniej osi znajdują się opony 
diagonalne z opasaniem;  

3)  w opony różnej konstrukcji na osiach składowych (osiami składowymi nazywa się zespół 
złożony z dwóch lub więcej osi, w którym odległość między sąsiednimi osiami jest nie 
mniejsza niż 1 metr i nie większa niż 2 metry);  

4)  w opony, których wskaźniki pokazują graniczne zużycie bieżnika, a w odniesieniu do 

opon niezaopatrzonych w takie wskaźniki - o głębokości rzeźby bieżnika mniejszej niż  

1,6 mm, dla autobusu o prędkości dopuszczalnej do 100 km/h – 3 mm 

5)  w opony o widocznych pęknięciach odsłaniających lub naruszających ich osnowę;  
6)  w opony z umieszczonymi trwale, wystającymi na zewnątrz elementami 

przeciwślizgowymi.  
 

Dodatkowo, dla każdego autobusu -  musi być on wyposażony w opony homologowane 

według Regulaminu nr 54 EKG ONZ; nie dopuszcza się opon bieżnikowanych na osiach z 

kołami pojedynczymi, o ile osie te nie są osiami składowymi, oraz nie dopuszcza się na żadnej 

z osi opon o pogłębionych (nacinanych) rowkach bieżnika. 

Osiami składowymi nazywa się zespół złożony z dwóch lub więcej osi, w którym odległość 

między sąsiednimi osiami jest nie mniejsza niż 1 metr i nie większa niż 2 metry. 

 

Opracowano na podstawie Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa dnia 27 października 2016 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia 
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