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Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerw-
ca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z póên. zm.2)) zarzàdza si´,
co nast´puje: 

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegó∏owych warun-
ków technicznych dla znaków i sygna∏ów drogowych
oraz urzàdzeƒ bezpieczeƒstwa ruchu drogowego i wa-

runków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220,
poz. 2181 oraz z 2008 r. Nr 67, poz. 413 i Nr 126,
poz. 813) w § 2 wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w ust. 4 i 6 na koƒcu dodaje si´ wyrazy „, z zastrze-
˝eniem ust. 7”; 

2) dodaje si´ ust. 7 w brzmieniu:

„7. Sygnalizatory Êwietlne i urzàdzenia bezpie-
czeƒstwa ruchu drogowego niespe∏niajàce
warunków okreÊlonych niniejszym rozporzà-
dzeniem, umieszczone na przejazdach kolejo-
wych przed dniem jego wejÊcia w ˝ycie, zosta-
nà zastàpione sygnalizatorami i urzàdzeniami
bezpieczeƒstwa ruchu drogowego spe∏niajàcy-
mi warunki niniejszego rozporzàdzenia w ter-
minie do dnia 31 grudnia 2011 r.”. 

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) 

z dnia 19 grudnia 2008 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych warunków technicznych dla znaków i sygna∏ów 
drogowych oraz urzàdzeƒ bezpieczeƒstwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

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

dowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada
2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175,
poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497,
z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190,
poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r.
Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123,
poz. 845 i Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr 37, poz. 214,
Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320,
Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234,
poz. 1573 i 1574.


