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968
OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU1)
z dnia 6 lipca 2007 r.
w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegó∏owych czynnoÊci organów w sprawach zwiàzanych z dopuszczeniem pojazdu
do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68,
poz. 449) i § 3 rozporzàdzenia Ministra Transportu
z dnia 6 paêdziernika 2006 r. zmieniajàcego rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych czynnoÊci organów
w sprawach zwiàzanych z dopuszczeniem pojazdu do
ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
(Dz. U. Nr 189, poz. 1398) og∏asza si´ w za∏àczniku do
niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 wrzeÊnia
2003 r. w sprawie szczegó∏owych czynnoÊci organów
w sprawach zwiàzanych z dopuszczeniem pojazdu do
ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
(Dz. U. Nr 192, poz. 1878), z uwzgl´dnieniem zmian
wprowadzonych:
1) rozporzàdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
17 wrzeÊnia 2004 r. zmieniajàcym rozporzàdzenie
w sprawie szczegó∏owych czynnoÊci organów
w sprawach zwiàzanych z dopuszczeniem pojazdu
do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 211, poz. 2147);
2) rozporzàdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 lipca 2005 r. zmieniajàcym rozporzàdzenie
w sprawie szczegó∏owych czynnoÊci organów
w sprawach zwiàzanych z dopuszczeniem pojazdu
do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 139, poz. 1168);
3) rozporzàdzeniem Ministra Transportu z dnia 6 paêdziernika 2006 r. zmieniajàcym rozporzàdzenie
w sprawie szczegó∏owych czynnoÊci organów
w sprawach zwiàzanych z dopuszczeniem pojazdu
do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 189, poz. 1398).
2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporzàdzenia nie obejmuje:
1) § 2—6 rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 17 wrzeÊnia 2004 r. zmieniajàcego rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych czynnoÊci organów w sprawach zwiàzanych z dopuszczeniem
———————
1)

Minister Transportu kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Transportu (Dz. U. Nr 131, poz. 923).

pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów
w tych sprawach (Dz. U. Nr 211, poz. 2147), które
stanowià:
„§ 2. Dowody rejestracyjne i pozwolenia czasowe
wydawane na drukach zgodnych z wzorem
okreÊlonym w rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U.
Nr 133, poz. 1123) wystawia si´ zgodnie
z dotychczasowymi zasadami.
§ 3. Dane i informacje o pojazdach zarejestrowanych i wyrejestrowanych przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, zgromadzone
w dotychczasowych bazach danych, organy
rejestrujàce przekazujà do dnia 30 listopada
2004 r. do bazy migracyjnej systemu
teleinformatycznego.
§ 4. Do czasu uruchomienia systemu teleinformatycznego umo˝liwiajàcego zamawianie
dowodów rejestracyjnych, jednak nie póêniej ni˝ do dnia 30 wrzeÊnia 2004 r., organy
rejestrujàce wystawiajà dowody rejestracyjne zgodnie z dotychczasowymi zasadami.
§ 5. W przypadku zawiadomienia o wymianie silnika w pojeêdzie zarejestrowanym, dla którego w∏aÊciciel posiada dowód rejestracyjny
zgodny z wzorem okreÊlonym w rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 4 maja
2004 r. zmieniajàcym rozporzàdzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U.
Nr 110, poz. 1169) przepisu § 5 ust. 1 pkt 5—7
instrukcji nie stosuje si´.
§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 paêdziernika 2004 r.”;
2) § 2 rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 lipca 2005 r. zmieniajàcego rozporzàdzenie
w sprawie szczegó∏owych czynnoÊci organów
w sprawach zwiàzanych z dopuszczeniem pojazdu
do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 139, poz. 1168), który stanowi:
„§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.”;
3) § 2 i 4 rozporzàdzenia Ministra Transportu z dnia
6 paêdziernika 2006 r. zmieniajàcego rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych czynnoÊci orga-
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i 2 instrukcji rozporzàdzenia, o którym mowa
w § 1.”

nów w sprawach zwiàzanych z dopuszczeniem
pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów
w tych sprawach (Dz. U. Nr 189, poz. 1398), które
stanowià:

„§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
§ 1 pkt 4 lit. b, który wchodzi w ˝ycie po
up∏ywie 90 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia.”.

„§ 2. Dla pojazdu powierzonego podmiotowi polskiemu przez zagranicznà osob´ prawnà lub
fizycznà, zarejestrowanego przed dniem
wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia zachowujà
moc dotychczasowe przepisy § 1 ust. 8 pkt 1

Minister Transportu: J. Polaczek

Za∏àcznik do obwieszczenia Ministra Transportu
z dnia 6 lipca 2007 r. (poz. 968)

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 27 wrzeÊnia 2003 r.
w sprawie szczegó∏owych czynnoÊci organów w sprawach zwiàzanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu
oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
Na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne
§ 1. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:
1) ustawie — rozumie si´ przez to ustaw´ z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym;
1a)3) ustawie o recyklingu pojazdów — rozumie si´
przez to ustaw´ z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U.
Nr 25, poz. 202 i Nr 175, poz. 1458);
2)4) rozporzàdzeniu o rejestracji pojazdów — rozumie
si´ przez to rozporzàdzenie Ministra Infrastruktury
———————
1)

Obecnie dzia∏em administracji rzàdowej — transport, kieruje Minister Transportu na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca
2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Transportu (Dz. U. Nr 131, poz. 923).
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 oraz
z 2007 r. Nr 52, poz. 343 i Nr 57, poz. 381.
3) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. a rozporzàdzenia Ministra Transportu z dnia 6 paêdziernika 2006 r. zmieniajàcego rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych czynnoÊci organów
w sprawach zwiàzanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu
oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 189,
poz. 1398), które wesz∏o w ˝ycie z dniem 3 listopada 2006 r.
4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporzàdzenia, o którym mowa w odnoÊniku 3).

z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133, poz. 1123, z póên.
zm.5));
3)4) rozporzàdzeniu o legalizacji tablic rejestracyjnych
— rozumie si´ przez to rozporzàdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie
trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego
(Dz. U. Nr 133, poz. 1122 oraz z 2006 r. Nr 65,
poz. 460);
3a)6) rozporzàdzeniu o czasowym wycofaniu pojazdów — rozumie si´ przez to rozporzàdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz. U.
Nr 285, poz. 2856 oraz z 2005 r. Nr 151, poz. 1266);
4) organie rejestrujàcym — rozumie si´ przez to odpowiednio starost´ lub Wojewod´ Mazowieckiego;
5) pojeêdzie — rozumie si´ przez to pojazdy, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy;
6) w∏aÊcicielu pojazdu — rozumie si´ przez to odpowiednio w∏aÊciciela pojazdu, podmiot, o którym
mowa w art. 73 ust. 2 ustawy, oraz podmiot, któremu powierzono pojazd w trybie okreÊlonym
w art. 73 ust. 5 ustawy;
———————
5)

Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone
w Dz. U. z 2002 r. Nr 167, poz. 1379, z 2003 r. Nr 161,
poz. 1564, z 2004 r. Nr 110, poz. 1169 oraz z 2006 r. Nr 65,
poz. 461, Nr 70, poz. 489 i Nr 226, poz. 1655.
6) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. a rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2005 r. zmieniajàcego rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych czynnoÊci organów
w sprawach zwiàzanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U.
Nr 139, poz. 1168), które wesz∏o w ˝ycie z dniem 11 sierpnia 2005 r., w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b
rozporzàdzenia, o którym mowa w odnoÊniku 3).
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7) danych w∏aÊciciela pojazdu — rozumie si´ przez to
dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 5 ustawy;
8) dowodzie odprawy celnej przywozowej — rozumie
si´ przez to:
a) dokument okreÊlony przepisami prawa celnego
potwierdzajàcy spe∏nienie formalnoÊci celnych
lub
b) adnotacj´ na dowodzie w∏asnoÊci pojazdu lub
zespo∏u pojazdu, okreÊlajàcà dat´ i numer dokumentu, o którym mowa w lit. a, oraz nazw´
organu, który dokona∏ odprawy celnej, w przypadku przedsi´biorców prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie obrotu pojazdami;
9)7) dowodzie rejestracyjnym, pozwoleniu czasowym,
pozwoleniu czasowym do wielokrotnego stosowania, nalepce kontrolnej — rozumie si´ przez to odpowiednie dokumenty i oznaczenia, których wzory
okreÊlajà za∏àczniki nr 3—6 do rozporzàdzenia o rejestracji pojazdów;
10) zalegalizowanych tablicach (tablicy) rejestracyjnych — rozumie si´ przez to tablice (tablic´) rejestracyjne zalegalizowane zgodnie z przepisami
rozporzàdzenia o legalizacji tablic rejestracyjnych;
11) znaku legalizacyjnym — rozumie si´ przez to nalepk´ legalizacyjnà i nalepk´ na tablice tymczasowe, okreÊlone w rozporzàdzeniu o legalizacji tablic
rejestracyjnych;
12) zaÊwiadczeniu o pozytywnym wyniku badania
technicznego pojazdu — rozumie si´ przez to zaÊwiadczenie z badania technicznego pojazdu wraz
z wymaganymi za∏àcznikami, okreÊlone w przepisach w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badaƒ technicznych oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach, potwierdzajàce pozytywny wynik badania technicznego,
o którym mowa w art. 81 ustawy;
13)8) karcie pojazdu — rozumie si´ przez to dokument,
którego wzór okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 20 paêdziernika
2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania
kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu
(Dz. U. Nr 189, poz. 1858 oraz z 2006 r. Nr 86,
poz. 600);
14) ewidencji pojazdów — rozumie si´ przez to centralnà ewidencj´ pojazdów, o której mowa
w art. 80a ustawy;
15) wniosku o rejestracj´, czasowà rejestracj´ albo
o wyrejestrowanie — rozumie si´ przez to odpowiednio wniosek, którego wzór okreÊla za∏àcznik
nr 1 do rozporzàdzenia o rejestracji pojazdów;
16) decyzji o rejestracji, czasowej rejestracji albo o wyrejestrowaniu — rozumie si´ przez to odpowiednio decyzj´, której wzór okreÊla za∏àcznik nr 2a do
rozporzàdzenia o rejestracji pojazdów;
———————
7)

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. c rozporzàdzenia, o którym mowa w odnoÊniku 3).
8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. d rozporzàdzenia, o którym mowa w odnoÊniku 3).
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17)9) dokumencie potwierdzajàcym zap∏at´ akcyzy —
rozumie si´ przez to:
a) dokument okreÊlony przepisami o podatku akcyzowym potwierdzajàcy dokonanie zap∏aty akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od
samochodu osobowego nabytego w paƒstwie
cz∏onkowskim,
b) faktur´ z wykazanà kwotà akcyzy, w przypadku
przedsi´biorców prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie obrotu pojazdami;
18)10) paƒstwie cz∏onkowskim — rozumie si´ przez to
paƒstwo cz∏onkowskie Unii Europejskiej, Konfederacj´ Szwajcarskà lub paƒstwo cz∏onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym handlu (EFTA)
— stron´ umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
19)9) paƒstwie trzecim — rozumie si´ przez to paƒstwo
nieb´dàce paƒstwem cz∏onkowskim;
20)9) systemie teleinformatycznym — rozumie si´
przez to system teleinformatyczny s∏u˝àcy do ewidencji pojazdów;
21)11) decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu
— rozumie si´ przez to decyzj´ o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, o której mowa w rozporzàdzeniu o czasowym wycofaniu pojazdów.
Rozdzia∏ 2
Rejestracja pojazdów
§ 2. 1. Rejestracji i wyrejestrowania pojazdów dokonuje si´ z zachowaniem warunków okreÊlonych
w ustawie, w rozporzàdzeniu o rejestracji pojazdów
oraz przepisach odr´bnych.
2. Przy rejestracji i wyrejestrowaniu pojazdów organ rejestrujàcy stosuje przepisy Kodeksu post´powania administracyjnego.
3.12) Organ rejestrujàcy, z zastrze˝eniem § 14, prowadzi rejestracj´ i wyrejestrowanie pojazdów oraz
wykonuje inne czynnoÊci zwiàzane z dopuszczeniem
pojazdu do ruchu, w systemie teleinformatycznym,
wed∏ug instrukcji w sprawie rejestracji pojazdów stanowiàcej za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia, zwanej dalej „instrukcjà”.
———————
9)

Dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporzàdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 17 wrzeÊnia 2004 r. zmieniajàcego
rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych czynnoÊci organów w sprawach zwiàzanych z dopuszczeniem pojazdu do
ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U.
Nr 211, poz. 2147), które wesz∏o w ˝ycie z dniem 1 paêdziernika 2004 r.
10) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporzàdzenia, o którym
mowa w odnoÊniku 9), w brzmieniu ustalonym przez § 1
pkt 1 lit. e rozporzàdzenia, o którym mowa w odnoÊniku 3).
11) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporzàdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 lipca 2005 r. zmieniajàcego rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych czynnoÊci organów
w sprawach zwiàzanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U.
Nr 139, poz. 1168), które wesz∏o w ˝ycie z dniem 11 sierpnia 2005 r.
12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporzàdzenia,
o którym mowa w odnoÊniku 9).
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4. W przypadku czasowej rejestracji pojazdu z urz´du, o której mowa w art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy, organ
rejestrujàcy post´puje wed∏ug instrukcji w sprawie
czynnoÊci zwiàzanych z czasowà rejestracjà pojazdu
z urz´du, stanowiàcej za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.
§ 3. 1.13) Organ rejestrujàcy zamieszcza dane i informacje, o których mowa w art. 80b ust. 1 i 1a ustawy, oraz dane o pojeêdzie okreÊlajàce: podrodzaj, rodzaj paliwa, maksymalnà mas´ ca∏kowità, mas´ w∏asnà pojazdu, emisj´ CO2 (wartoÊç Êrednià) i rodzaj zawieszenia, zgromadzone dla celu rejestracji pojazdów
w bazie danych systemu teleinformatycznego, zwanà
dalej „bazà danych”.
1a.14) Przepis ust. 1 w zakresie dotyczàcym emisji
CO2 (wartoÊci Êredniej) stosuje si´ dla samochodów
kategorii M1, a w zakresie rodzaju zawieszenia stosuje si´ dla samochodów ci´˝arowych i ciàgników samochodowych o dopuszczalnej masie ca∏kowitej od
3,5 t, oraz przyczep i naczep, które ∏àcznie z pojazdem
silnikowym posiadajà dopuszczalnà mas´ ca∏kowità
od 7,0 t, po raz pierwszy rejestrowanych na podstawie
wyciàgu ze Êwiadectwa homologacji albo odpisu decyzji zwalniajàcej pojazd z homologacji.
2.15) Dane i informacje, o których mowa w ust. 1,
z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, podlegajà zgodnie z ustawà przekazaniu do ewidencji pojazdów na zasadach okreÊlonych w przepisach w sprawie centralnej ewidencji pojazdów.
3. (uchylony).16)
4. W bazie danych zamieszcza si´ dane i informacje o pojazdach zarejestrowanych, czasowo zarejestrowanych, wyrejestrowanych oraz ich w∏aÊcicielach
i niektórych posiadaczach.
5. Dane i informacje, z zastrze˝eniem § 7 ust. 2
i § 8 ust. 4 oraz z zachowaniem zasad okreÊlonych
w instrukcji, organ rejestrujàcy zamieszcza w bazie danych na podstawie dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdu zgodnie z rozporzàdzeniem o rejestracji pojazdów.
§ 3a.17) Organ rejestrujàcy zamawia spersonalizowany dowód rejestracyjny w jednostce personalizujàcej z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego,
poprzez teletransmisj´ danych niezb´dnych do wystawienia dowodu rejestracyjnego, o których mowa
w § 11 ust. 2 instrukcji.
§ 4. 1. Po ka˝dym zakoƒczonym dniu pracy organ
rejestrujàcy sporzàdza raport dzienny, który podlega
archiwizacji.
———————
13)
14)
15)
16)
17)

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporzàdzenia, o którym mowa w odnoÊniku 11).
Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporzàdzenia, o którym mowa w odnoÊniku 11).
W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a rozporzàdzenia, o którym mowa w odnoÊniku 9).
Przez § 1 pkt 3 lit. b rozporzàdzenia, o którym mowa w odnoÊniku 9).
Dodany przez § 1 pkt 4 rozporzàdzenia, o którym mowa
w odnoÊniku 9).
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2. Raport dzienny, o którym mowa w ust. 1, sporzàdza si´ w formie informatycznej lub jako wydruk.
Raport zawiera wszystkie zamieszczone i zmienione
w danym dniu zapisy w bazie danych, z oznaczeniem
identyfikatora osoby dokonujàcej zamieszczenia lub
zmiany danych i informacji.
§ 5.18) Urzàdzenia i systemy teleinformatyczne s∏u˝àce do prowadzenia rejestracji pojazdów oraz przetwarzania danych dla bezpieczeƒstwa danych i informacji zawartych w bazie danych powinny spe∏niaç
warunki okreÊlone w przepisach w sprawie warunków
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadaç urzàdzenia i systemy informatyczne s∏u˝àce
do przetwarzania danych osobowych.
§ 6. 1. Ustala si´ wzór karty informacyjnej pojazdu,
stanowiàcy za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.
2. Kart´ informacyjnà pojazdu sporzàdza organ rejestrujàcy w czasie rejestracji pojazdu. Karta informacyjna pojazdu zawiera dane i informacje zamieszczone
w bazie danych.
§ 7. 1. Ustala si´ klasyfikacj´ pojazdów, zawierajàcà okreÊlenia rodzajów, podrodzajów i przeznaczeƒ
pojazdów, zwanà dalej „klasyfikacjà”, stanowiàcà za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia.
2. Klasyfikacja jest dokumentem êród∏owym do
ustalenia rodzaju i przeznaczenia pojazdu w przypadku,
gdy nie jest to mo˝liwe na podstawie przedstawionych
do rejestracji pojazdu dokumentów lub gdy zastosowano w nich innà klasyfikacj´ lub inne nazewnictwo.
§ 8. 1. Ustala si´ katalog marek i typów pojazdów
homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „katalogiem”. Struktur´ danych gromadzonych w katalogu okreÊla za∏àcznik nr 5 do rozporzàdzenia.
2. Katalog opracowuje Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie na podstawie danych pochodzàcych ze Êwiadectw homologacji pojazdów
oraz z uwierzytelnionych kopii dokumentów identyfikacyjnych pojazdów przesy∏anych przez organy rejestrujàce.
3.19) Organy rejestrujàce sk∏adajà w siedzibie
Instytutu Transportu Samochodowego kopie dokumentów, o których mowa w ust. 2, lub przesy∏ajà je do
siedziby Instytutu, nie póêniej ni˝ w ciàgu 30 dni od
dnia z∏o˝enia wniosku o rejestracj´ pojazdu:
1) za poÊrednictwem poczty albo
2) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym.
4. Katalog jest materia∏em êród∏owym do ustalania danych technicznych pojazdu lub porównania ich
z danymi technicznymi okreÊlonymi w dokumentach
przedstawionych do rejestracji pojazdu.
———————
18)
19)

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporzàdzenia,
o którym mowa w odnoÊniku 9).
W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporzàdzenia,
o którym mowa w odnoÊniku 11).

Dziennik Ustaw Nr 137

— 10021 —

5. Instytut Transportu Samochodowego udost´pnia
nieodp∏atnie dane z katalogu organom rejestrujàcym.
§ 9. 1. Dokumenty przedstawione do rejestracji lub
wyrejestrowania, których zgodnie z rozporzàdzeniem
nie zwraca si´ w∏aÊcicielowi pojazdu, oraz odpowiednio kserokopie dokumentów organ rejestrujàcy zatrzymuje i tworzy indywidualne teczki, zwane dalej „aktami pojazdu”, które przechowuje si´ wed∏ug numerów
rejestracyjnych pojazdów.
2. Kserokopie dokumentów, których obowiàzek
wykonania wynika z rozporzàdzenia, wykonuje i uwierzytelnia organ rejestrujàcy. Uwierzytelnienie kserokopii polega na dokonaniu na niej adnotacji o treÊci:
„Stwierdzam zgodnoÊç z orygina∏em”, którà nale˝y
potwierdziç: datà, podpisem oraz pieczàtkà organu rejestrujàcego.
3. Organ rejestrujàcy uniewa˝nia dokument, je˝eli
jest to wymagane przepisami rozporzàdzenia, poprzez
odci´cie prawego górnego rogu, o powierzchni co
najmniej 1 cm2, wszystkich stron dokumentu.
4. Akta pojazdu przechowuje si´ przez okres 5 lat
od dnia wyrejestrowania pojazdu lub zmiany w∏aÊciwoÊci miejscowej organu rejestrujàcego.
§ 10. (uchylony).20)
§ 11. 1. Organ rejestrujàcy prowadzi wykaz dokumentów komunikacyjnych i oznaczeƒ pojazdów, którego wzór i sposób prowadzenia okreÊla za∏àcznik nr 6
do rozporzàdzenia.
2.21) W wykazie dokumentów komunikacyjnych
i oznaczeƒ pojazdów zamieszcza si´ dane i informacje
o posiadanych i wydawanych dowodach rejestracyjnych, pozwoleniach czasowych, kartach pojazdu oraz
nalepkach kontrolnych i znakach legalizacyjnych niezw∏ocznie po otrzymaniu tych dokumentów lub ich
wydaniu.
3. Wykazy dokumentów komunikacyjnych i oznaczeƒ pojazdów, dowody otrzymania tych dokumentów, blankiety dokumentów, oznaczenia pojazdów
oraz pieczàtki s∏u˝àce do wystawiania tych dokumentów nale˝y zabezpieczyç przed kradzie˝à, utratà oraz
dost´pem osób nieupowa˝nionych.
4. Dokumenty i oznaczenia zwiàzane z rejestracjà
pojazdów oraz wykonywaniem przez organ rejestrujàcy czynnoÊci dopuszczajàcych pojazdy do ruchu powinny byç przechowywane w odpowiednio zabezpieczonych pomieszczeniach, wyposa˝onych w sprz´t
przeciwpo˝arowy.
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§ 12. 1. Organ rejestrujàcy prowadzi wykaz tablic
rejestracyjnych, którego wzór i sposób prowadzenia
okreÊla za∏àcznik nr 7 do rozporzàdzenia.
2. Organ rejestrujàcy prowadzi odr´bnie wykaz nowych tablic przyj´tych i wydanych, zawierajàcy dane
i informacje o posiadanych i wydawanych przez organ
tablicach, oraz wykaz tablic zwróconych, zawierajàcy
dane i informacje o tablicach zwróconych organowi
w wyniku ich wymiany oraz wyrejestrowania lub przerejestrowania pojazdu.
3. Dane i informacje, o których mowa w ust. 2, zamieszcza si´ w wykazie niezw∏ocznie po otrzymaniu,
wydaniu albo zwróceniu tablic rejestracyjnych.
4. Dane i informacje o tablicach rejestracyjnych tymczasowych zwróconych organowi rejestrujàcemu, zgodnie z art. 74 ust. 5 ustawy, zamieszcza si´ w odpowiednim wykazie, w zale˝noÊci od tego, czy spe∏niajà warunki techniczne umo˝liwiajàce ich ponowne wydanie.
5. Tablice rejestracyjne zwrócone organowi rejestrujàcemu, z zastrze˝eniem ust. 7, wycofuje si´ z u˝ytku. Tablice te podlegajà, co najmniej raz na kwarta∏,
zniszczeniu w sposób uniemo˝liwiajàcy ich powtórne
wykorzystanie.
6. Organ rejestrujàcy sporzàdza protokó∏ zniszczenia tablic rejestracyjnych, który jest podstawà wykreÊlenia ich z wykazu tablic rejestracyjnych.
7. Zwrócone organowi rejestrujàcemu tablice rejestracyjne tymczasowe, które spe∏niajà warunki techniczne okreÊlone w rozporzàdzeniu o rejestracji pojazdów, mogà zostaç ponownie wydane.
7a.22) Rejestrujàc pojazd, o którym mowa w art. 73
ust. 4 ustawy, organ rejestrujàcy mo˝e wydaç tablice
(tablic´) rejestracyjne, wykorzystujàc numer rejestracyjny nadany dla innego pojazdu, wczeÊniej zarejestrowanego, a nast´pnie wyrejestrowanego przez ten
organ.
8. Przepisy § 11 ust. 3—5 stosuje si´ odpowiednio.
§ 13.23) Wykazy, o których mowa w § 11 i 12, organ
rejestrujàcy prowadzi w systemie teleinformatycznym
z zachowaniem warunków okreÊlonych w § 5.

5. Informacj´ o utracie, kradzie˝y blankietów dokumentów i oznaczeƒ pojazdu b´dàcych w zasobach organu rejestrujàcego, przekazuje si´ niezw∏ocznie Policji oraz do ewidencji pojazdów.
———————

§ 14.23) 1. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego organ rejestrujàcy prowadzi rejestracj´
i wyrejestrowanie pojazdu oraz wykonuje inne czynnoÊci zwiàzane z dopuszczeniem pojazdów do ruchu,
z zachowaniem przepisów rozporzàdzenia, wype∏niajàc czytelnie pozwolenie czasowe oraz kart´ informacyjnà pojazdu. Zgromadzone w czasie wykonywania
tych czynnoÊci dokumenty, do czasu zamieszczenia
danych i informacji w bazie danych, nale˝y przechowywaç w osobnych teczkach.
———————

20)

22)

21)

Przez § 1 pkt 6 rozporzàdzenia, o którym mowa w odnoÊniku 9).
W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporzàdzenia,
o którym mowa w odnoÊniku 3).

23)

Dodany przez § 1 pkt 4 rozporzàdzenia, o którym mowa
w odnoÊniku 11).
W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 rozporzàdzenia,
o którym mowa w odnoÊniku 9).
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2. W przypadku awarii, o której mowa w ust. 1, organ rejestrujàcy zamawia spersonalizowane dowody
rejestracyjne w jednostce personalizujàcej, po usuni´ciu tej awarii.
3. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego informacje konieczne do prowadzenia wykazów,
o których mowa w § 11 i 12, organ rejestrujàcy gromadzi w formie pisemnej.
4. Dane i informacje, o których mowa w ust. 1—3,
zamieszcza si´ w bazie danych niezw∏ocznie po usuni´ciu awarii systemu teleinformatycznego.
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§ 16. Przepis § 3 ust. 3 stosuje si´ do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po dniu wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia.
§ 17. W okresie 3 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie
rozporzàdzenia organ rejestrujàcy mo˝e prowadziç
wykazy, o których mowa w § 11 i 12, w sposób okreÊlony w przepisach dotychczasowych.

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

§ 18. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 2000 r.
w sprawie szczegó∏owych czynnoÊci organów zwiàzanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów
dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2001 r. Nr 4,
poz. 37).

§ 15. Wpisy w dowodach rejestracyjnych dokonane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowujà swojà wa˝noÊç.

§ 19. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.

Rozdzia∏ 3

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 27 wrzeÊnia 2003 r.

Za∏àcznik nr 1

INSTRUKCJA W SPRAWIE REJESTRACJI POJAZDÓW
§ 1. 1. Rejestrujàc pojazd, z zastrze˝eniem ust. 2—10
oraz § 3, organ rejestrujàcy:
1) przyjmuje wniosek o rejestracj´ pojazdu z do∏àczonymi dokumentami okreÊlonymi w rozporzàdzeniu o rejestracji pojazdów, sprawdzajàc zgodnoÊç
zawartych w nich danych dotyczàcych:
a) w∏aÊciciela pojazdu,
b) pojazdu — cech identyfikacyjnych i danych
technicznych;
2) przyjmuje tablice rejestracyjne, je˝eli pojazd by∏
zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;
3)24) pobiera okreÊlone przepisami op∏aty;
4)25) dokonuje niezw∏ocznie czasowej rejestracji
z urz´du zgodnie z zasadami okreÊlonymi w § 2
ust. 1 i 2;
5) wykonuje czynnoÊci zwiàzane z czasowà rejestracjà pojazdu z urz´du, o których mowa w § 2 ust. 4
rozporzàdzenia;
6)26) zamawia spersonalizowany dowód rejestracyjny;
7) wype∏nia kart´ pojazdu, je˝eli by∏a wydana, po
czym zwraca jà w∏aÊcicielowi pojazdu;
8) wystawia w dwóch egzemplarzach decyzj´ o rejestracji pojazdu;
———————
24)
25)
26)

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a tiret pierwsze rozporzàdzenia, o którym mowa w odnoÊniku 3).
W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. a rozporzàdzenia, o którym mowa w odnoÊniku 11).
W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 lit. a tiret pierwsze rozporzàdzenia, o którym mowa w odnoÊniku 9).

9) wydaje za pisemnym potwierdzeniem w∏aÊciciela
pojazdu, w cz´Êci „B” decyzji o rejestracji pojazdu,
dowód rejestracyjny, kart´ pojazdu oraz jeden egzemplarz decyzji o rejestracji pojazdu.
2.27) W przypadku rejestracji pojazdu wskutek
zmiany w∏aÊciciela pojazdu niepowodujàcej zmiany
w∏aÊciwoÊci miejscowej organu rejestrujàcego, organ
ten sprawdza, czy przedstawione tablice rejestracyjne
posiadajà wyró˝nik w∏aÊciwy dla tego powiatu okreÊlony w rozporzàdzeniu o rejestracji pojazdów, i dokonuje ich legalizacji.
2a.28) W przypadku wymiany w pojeêdzie zarejestrowanym, na wniosek w∏aÊciciela pojazdu, dotychczasowych tablic (tablicy) rejestracyjnych na zalegalizowane tablice (tablic´) rejestracyjne okreÊlone rozporzàdzeniem o rejestracji pojazdów, organ rejestrujàcy
dokonuje tej wymiany, zachowujàc dotychczasowy
numer rejestracyjny, po zwróceniu przez w∏aÊciciela
dotychczasowych tablic (tablicy) rejestracyjnych.
3. W przypadku gdy z dokumentów przedstawionych do rejestracji wynika, ˝e up∏ynà∏ termin nast´pnego badania technicznego pojazdu, organ rejestrujàcy do czasu otrzymania zaÊwiadczenia o pozytywnym
wyniku badania technicznego pojazdu zatrzymuje z∏o˝one dokumenty i tablice rejestracyjne.
4. W przypadku pierwszej rejestracji nowego pojazdu zakupionego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej organ rejestrujàcy wykonuje kserokopi´ wyciàgu ze Êwiadectwa homologacji lub odpisu decyzji
———————
27)

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a tiret drugie
rozporzàdzenia, o którym mowa w odnoÊniku 3).
28) Dodany przez § 1 pkt 3 lit. a tiret trzecie rozporzàdzenia,
o którym mowa w odnoÊniku 3).
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zwalniajàcej pojazd z homologacji, na podstawie których wpisuje dane techniczne pojazdu, po czym dokument ten zwraca w∏aÊcicielowi pojazdu.
4a.29) W przypadku pierwszej rejestracji pojazdu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, organ rejestrujàcy, stosujàc przepis art. 72 ust. 1 pkt 9 ustawy, wykonuje kserokopi´ dowodu wp∏aty, o której mowa
w art. 12 ust. 2 ustawy o recyklingu pojazdów, po
czym dowód ten zwraca w∏aÊcicielowi pojazdu lub zatrzymuje oÊwiadczenie o podleganiu obowiàzkowi zapewniania sieci zbierania pojazdów, o którym mowa
w art. 11 ust. 4 tej ustawy, albo sprawdza na fakturze
zamieszczenie tego oÊwiadczenia.
5. W przypadku pierwszej rejestracji pojazdu samochodowego innego ni˝ ten, o którym mowa w ust. 4,
organ rejestrujàcy wydaje kart´ pojazdu zgodnie z zasadami okreÊlonymi w przepisach odr´bnych.
6. W przypadku pierwszej rejestracji pojazdu, którego mark´ zgodnie z ustawà okreÊla si´ jako „SAM”,
organ rejestrujàcy:
1) zamieszcza na dowodzie w∏asnoÊci silnika adnotacj´ o treÊci: „Silnik zamontowano do pojazdu marki „SAM”, Nr rej. ..., data ...”, wpisujàc numer rejestracyjny i dat´ rejestracji, oraz przystawia pieczàtk´ organu rejestrujàcego, wykonuje kserokopi´ tego dokumentu, a dowód w∏asnoÊci silnika
zwraca w∏aÊcicielowi pojazdu;
2) zamieszcza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu
lub innym dokumencie potwierdzajàcym rejestracj´ pojazdu, z którego pochodzi silnik, adnotacj´
o treÊci: „Pojazd bez silnika” oraz przystawia pieczàtk´ organu rejestrujàcego albo
3) przyjmuje zaÊwiadczenie, o którym mowa w § 2
ust. 10 pkt 3 rozporzàdzenia o rejestracji pojazdów,
je˝eli silnik pochodzi z pojazdu wyrejestrowanego
lub z pojazdu, w którym dokonano wymiany silnika,
zamieszcza na tym zaÊwiadczeniu adnotacj´ o treÊci: „Silnik zamontowano do pojazdu o Nr rej....,
data ... ”, wpisujàc numer rejestracyjny i dat´ zawiadomienia organu o wymianie silnika, oraz
przystawia pieczàtk´ organu rejestrujàcego;
4) wykonuje kserokopi´ dokumentu, o którym mowa
w pkt 2, po czym dokument ten zwraca w∏aÊcicielowi pojazdu;
5)30) zamieszcza na dowodzie odprawy celnej przywozowej silnika lub pojazdu, z którego pochodzi silnik,
je˝eli pojazd lub silnik zosta∏ sprowadzony z terytorium paƒstwa trzeciego, adnotacj´ o treÊci: „Silnik
zamontowano do pojazdu marki „SAM”, Nr rej. ...,
data ...”, wpisujàc numer rejestracyjny i dat´ rejestracji, oraz przystawia pieczàtk´ organu rejestrujàcego, wykonuje kserokopi´ tego dokumentu, a dokument zwraca w∏aÊcicielowi pojazdu albo
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formalnoÊci celnych w przypadku, o którym mowa
w § 1 pkt 8 lit. b rozporzàdzenia;
7) w przypadku, o którym mowa w pkt 2, zawiadamia
organ rejestrujàcy, który wyda∏ dowód rejestracyjny pojazdu, z którego pochodzi silnik, o monta˝u
silnika do pojazdu marki „SAM”; do zawiadomienia do∏àcza kopi´ dowodu rejestracyjnego pojazdu, z którego silnik zamontowano do pojazdu marki „SAM”;
8) w przypadku, o którym mowa w pkt 3, zawiadamia
organ rejestrujàcy, który wyda∏ zaÊwiadczenie, je˝eli silnik pochodzi z pojazdu wyrejestrowanego
lub z pojazdu, w którym dokonano wymiany silnika; do zawiadomienia do∏àcza kopi´ tego zaÊwiadczenia.
7.31) W przypadku pierwszej rejestracji pojazdu
sprowadzonego z zagranicy organ rejestrujàcy, z zastrze˝eniem ust. 8:
1) uniewa˝nia zagraniczny dowód rejestracyjny lub
dokument stwierdzajàcy rejestracj´ pojazdu, je˝eli
pojazd by∏ zarejestrowany za granicà, albo
2) przyjmuje do depozytu zagraniczny dowód rejestracyjny lub dokument stwierdzajàcy rejestracj´
pojazdu oraz zagraniczne tablice rejestracyjne, je˝eli pojazd, o którym mowa w art. 73 ust. 4 ustawy, by∏ zarejestrowany w paƒstwie cz∏onkowskim,
które nie wymaga zwrotu dowodu rejestracyjnego;
3) zamieszcza na dowodzie odprawy celnej przywozowej pojazdu sprowadzonego z terytorium paƒstwa trzeciego adnotacj´ o treÊci: „Pojazd zarejestrowany, Nr rej. ..., data ... ”, wpisujàc numer rejestracyjny i dat´ rejestracji, oraz przystawia pieczàtk´ organu rejestrujàcego, wykonuje kserokopi´ tego dokumentu, a dokument zwraca w∏aÊcicielowi pojazdu albo
4) sprawdza zamieszczenie na dowodzie w∏asnoÊci
pojazdu sprowadzonego z terytorium paƒstwa
trzeciego odpowiedniej adnotacji potwierdzajàcej
spe∏nienie formalnoÊci celnych w przypadku,
o którym mowa w § 1 pkt 8 lit. b rozporzàdzenia;
5) wykonuje kserokopi´ wyciàgu ze Êwiadectwa homologacji albo odpisu decyzji zwalniajàcej pojazd
z homologacji, je˝eli sà wymagane, po czym wyciàg albo odpis zwraca w∏aÊcicielowi pojazdu;

6) sprawdza zamieszczenie na dowodzie w∏asnoÊci
silnika lub pojazdu, z którego pochodzi silnik, odpowiedniej adnotacji potwierdzajàcej spe∏nienie
———————

5a)32) wykonuje kserokopi´ dowodu wp∏aty, o której
mowa w art. 12 ust. 2 ustawy o recyklingu pojazdów, po czym dowód ten zwraca w∏aÊcicielowi pojazdu lub zatrzymuje oÊwiadczenie o podleganiu
obowiàzkowi zapewniania sieci zbierania pojazdów, o którym mowa w art. 11 ust. 4 tej ustawy, albo sprawdza na fakturze zamieszczenie tego
oÊwiadczenia;
———————

29) Dodany

31)

przez § 1 pkt 3 lit. a tiret czwarte rozporzàdzenia,
o którym mowa w odnoÊniku 3).
30) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 lit. a tiret drugie
rozporzàdzenia, o którym mowa w odnoÊniku 9).

32)

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 lit. a tiret trzecie
rozporzàdzenia, o którym mowa w odnoÊniku 9).
Dodany przez § 1 pkt 3 lit. a tiret piàte rozporzàdzenia,
o którym mowa w odnoÊniku 3).
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6) zamieszcza na dokumencie potwierdzajàcym zap∏at´ akcyzy adnotacj´ o treÊci: „Pojazd zarejestrowany, Nr rej. ..., data ... ”, wpisujàc numer rejestracyjny i dat´ rejestracji, oraz przystawia pieczàtk´
organu rejestrujàcego, wykonuje kserokopi´ tego
dokumentu, a dokument zwraca w∏aÊcicielowi pojazdu albo
7) sprawdza, czy na fakturze jest wykazana kwota
akcyzy w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 17
lit. b rozporzàdzenia;
8) zamieszcza na zaÊwiadczeniu potwierdzajàcym
uiszczenie podatku od towarów i us∏ug lub o braku tego obowiàzku adnotacj´ o treÊci: „Pojazd zarejestrowany, Nr rej. ..., data ... ”, wpisujàc numer
rejestracyjny i dat´ rejestracji, oraz przystawia pieczàtk´ organu rejestrujàcego, wykonuje kserokopi´ tego dokumentu, a dokument zwraca w∏aÊcicielowi pojazdu albo
9) sprawdza, czy na fakturze jest wyszczególniona
kwota podatku od towarów i us∏ug;
10)33) przepisy § 3 ust. 2a i § 3a rozporzàdzenia o rejestracji pojazdów stosuje si´ odpowiednio.
8.31) W przypadku rejestracji pojazdu powierzonego podmiotowi polskiemu przez zagranicznà osob´
prawnà lub fizycznà, organ rejestrujàcy:
1)34) uniewa˝nia zagraniczny dowód rejestracyjny lub
dokument stwierdzajàcy rejestracj´ pojazdu, je˝eli
pojazd by∏ zarejestrowany za granicà;
2) (uchylony);35)
3) zamieszcza na dokumencie, na którego podstawie
nastàpi∏o powierzenie pojazdu, adnotacj´ o treÊci:
„Pojazd zarejestrowany, Nr rej. ..., data ...”, wpisujàc numer rejestracyjny pojazdu i dat´ rejestracji,
oraz przystawia pieczàtk´ organu rejestrujàcego,
wykonuje kserokopi´ tego dokumentu, po czym
zwraca go podmiotowi, który zg∏osi∏ pojazd do rejestracji;
4) wykonuje kserokopi´ wyciàgu ze Êwiadectwa homologacji albo odpisu decyzji zwalniajàcej pojazd
z homologacji, je˝eli sà wymagane, po czym wyciàg albo odpis zwraca w∏aÊcicielowi pojazdu;
5) zamieszcza na dokumencie potwierdzajàcym zap∏at´ akcyzy adnotacj´ o treÊci: „Pojazd zarejestrowany, Nr rej. ..., data ... ”, wpisujàc numer rejestracyjny i dat´ rejestracji, oraz przystawia pieczàtk´
organu rejestrujàcego, wykonuje kserokopi´ tego
dokumentu, a dokument zwraca podmiotowi, który zg∏osi∏ pojazd do rejestracji, albo
6) sprawdza, czy na fakturze jest wykazana kwota
akcyzy w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 17
lit. b rozporzàdzenia;
———————
33)
34)
35)

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a tiret piàte rozporzàdzenia, o którym mowa w odnoÊniku 3).
W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a tiret szóste
rozporzàdzenia, o którym mowa w odnoÊniku 3).
Przez § 1 pkt 3 lit. a tiret szóste rozporzàdzenia, o którym
mowa w odnoÊniku 3).
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7) zamieszcza na zaÊwiadczeniu potwierdzajàcym
uiszczenie podatku od towarów i us∏ug lub o braku tego obowiàzku adnotacj´ o treÊci: „Pojazd zarejestrowany, Nr rej. ..., data ...”, wpisujàc numer
rejestracyjny i dat´ rejestracji, oraz przystawia pieczàtk´ organu rejestrujàcego, wykonuje kserokopi´ tego dokumentu, a dokument zwraca podmiotowi, który zg∏osi∏ pojazd do rejestracji, albo
8) sprawdza, czy na fakturze jest wyszczególniona
kwota podatku od towarów i us∏ug;
9) zamieszcza w bazie danych, zgodnie z zakresem
okreÊlonym w § 3 rozporzàdzenia, dane w∏aÊciciela pojazdu, wpisujàc dane zagranicznej osoby
prawnej lub fizycznej, która powierzy∏a pojazd
podmiotowi polskiemu, oraz dane podmiotu, któremu powierzono pojazd, a tak˝e termin powierzenia pojazdu;
10)36) przepisy § 3 ust. 2a i § 3a rozporzàdzenia o rejestracji pojazdów stosuje si´ odpowiednio.
9. W przypadku gdy pojazd przed pierwszà rejestracjà zmienia w∏aÊciciela, organ rejestrujàcy przepis
§ 4 ust. 2—3 rozporzàdzenia o rejestracji pojazdów
stosuje odpowiednio i rejestrujàc taki pojazd, do bazy
danych, karty informacyjnej pojazdu oraz dokumentów pojazdu wpisuje jako pierwszego w∏aÊciciela pojazdu dane w∏aÊciciela dokonujàcego pierwszej rejestracji. Przepis § 2 ust. 1 pkt 1 stosuje si´ odpowiednio
do wszystkich poÊrednich dowodów w∏asnoÊci.
10. Przepis ust. 9 stosuje si´ odpowiednio w przypadku, gdy pojazd przed ponownym zarejestrowaniem zmienia w∏aÊciciela.
§ 2. 1. Rejestrujàc czasowo pojazd, z zastrze˝eniem
ust. 2—6, organ rejestrujàcy:
1) zamieszcza na dowodzie w∏asnoÊci adnotacj´
o treÊci: „Pojazd zarejestrowany, Nr rej. .............,
data ......... ”, wpisujàc numer rejestracyjny pojazdu i dat´ rejestracji, oraz przystawia pieczàtk´ organu rejestrujàcego, wykonuje kserokopi´ tego
dokumentu, dowód w∏asnoÊci zwraca w∏aÊcicielowi pojazdu;
2) nadaje pojazdowi numer rejestracyjny i na podstawie przedstawionych dokumentów zamieszcza
w bazie danych dane i informacje zgodnie z zakresem okreÊlonym w § 3 rozporzàdzenia;
3) sporzàdza kart´ informacyjnà pojazdu, którà okazuje w∏aÊcicielowi pojazdu do sprawdzenia zgodnoÊci zamieszczonych danych i informacji oraz
podpisu;
4)37) wystawia niezw∏ocznie, zgodnie z zasadami
okreÊlonymi w § 11, pozwolenie czasowe;
5) legalizuje odpowiednio tablice rejestracyjne zgodnie z zasadami okreÊlonymi w rozporzàdzeniu o legalizacji tablic rejestracyjnych;
———————
36) Dodany

przez § 1 pkt 3 lit. a tiret szóste rozporzàdzenia,
o którym mowa w odnoÊniku 3).
37) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. b rozporzàdzenia, o którym mowa w odnoÊniku 11).
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6) wystawia w dwóch egzemplarzach decyzj´ o czasowej rejestracji pojazdu;
7) wydaje za pisemnym potwierdzeniem w∏aÊciciela
pojazdu, w cz´Êci „B” decyzji o czasowej rejestracji pojazdu, pozwolenie czasowe, nalepk´ kontrolnà, zalegalizowane tablice (tablic´) rejestracyjne
oraz jeden egzemplarz decyzji o czasowej rejestracji pojazdu.
2. W przypadku czasowej rejestracji pojazdu
z urz´du, organ rejestrujàcy przed wydaniem zgodnie
z ust. 1 pkt 7 nalepki kontrolnej wpisuje numer rejestracyjny pojazdu na tej nalepce.
3. W przypadkach czasowej rejestracji pojazdu
w celu umo˝liwienia wywozu pojazdu za granic´ organ rejestrujàcy wpisuje w rubryce „Adnotacje urz´dowe” karty pojazdu, je˝eli by∏a wydana, informacj´
o czasowej rejestracji pojazdu, podajàc:
1) cel czasowej rejestracji pojazdu;
2) tymczasowy numer rejestracyjny pojazdu;
3) seri´ i numer pozwolenia czasowego.
3a.38)

W przypadku czasowej rejestracji pojazdu,
o której mowa w ust. 3, organ rejestrujàcy na wniosek
producenta pojazdu wydaje pozwolenie czasowe do
wielokrotnego stosowania i zalegalizowane tymczasowe tablice (tablic´) rejestracyjne, dokonujàc:
1) wpisu danych pojazdu czasowo rejestrowanego
w rubrykach na stronach od 1 do 11 pozwolenia
czasowego do wielokrotnego stosowania; je˝eli
producent wnioskuje o czasowà rejestracj´ w celu
umo˝liwienia wywozu za granic´ wi´cej ni˝ jednego pojazdu, organ rejestrujàcy wype∏nia pozwolenie, wpisujàc w poszczególnych rubrykach dane
pojazdów, o których rejestracj´ wnioskuje producent;
2) czasowej rejestracji tych pojazdów odpowiednio
na okres, o którym mowa w art. 74 ust. 3 ustawy,
z tym ˝e terminy okreÊlone w pozwoleniu przy kodzie B i H dla poszczególnych pojazdów nie mogà
si´ pokrywaç.
4.39) W przypadku czasowej rejestracji pojazdu
w celu umo˝liwienia przejazdu pojazdem z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej organ rejestrujàcy dokonuje rejestracji takiego pojazdu na podstawie wniosku o rejestracj´
z do∏àczonym dowodem w∏asnoÊci pojazdu. Je˝eli pojazd zakupiony lub odebrany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zosta∏ sprowadzony z zagranicy, przepisy § 1 ust. 7 pkt 3—9 stosuje si´ odpowiednio.
5. W przypadku czasowej rejestracji pojazdu w celu umo˝liwienia przeprowadzenia jego badania technicznego lub naprawy, organ rejestrujàcy przyjmuje
do depozytu dotychczasowy dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne, je˝eli pojazd jest zarejestrowany
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przepis ust. 4
stosuje si´ odpowiednio.
———————
38) Dodany

przez § 1 pkt 3 lit. b tiret pierwsze rozporzàdzenia,
o którym mowa w odnoÊniku 3).
39) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 lit. b rozporzàdzenia, o którym mowa w odnoÊniku 9).
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6.40) W przypadku czasowej rejestracji pojazdu na
wniosek jednostki upowa˝nionej do przeprowadzania
badaƒ homologacyjnych lub jednostki badawczej producenta pojazdu, jego wyposa˝enia lub cz´Êci — w celu umo˝liwienia odpowiednich badaƒ — organ rejestrujàcy wydaje pozwolenie czasowe do wielokrotnego stosowania i zalegalizowane tymczasowe tablice
(tablic´) rejestracyjne badawcze, dokonujàc:
1) weryfikacji, czy wnioskujàcy o rejestracj´ pojazdu
spe∏nia kryterium wynikajàce z art. 74 ust. 2 pkt 3
ustawy;
2) wpisu danych pojazdu czasowo rejestrowanego
w rubrykach na stronach od 1 do 11 pozwolenia
czasowego do wielokrotnego stosowania; je˝eli
podmiot wnioskuje o czasowà rejestracj´ w celu
umo˝liwienia odpowiednich badaƒ wi´cej ni˝ jednego pojazdu, organ rejestrujàcy wype∏nia pozwolenie, wpisujàc w poszczególnych rubrykach dane
pojazdów, o których rejestracj´ wnioskuje ten
podmiot;
3) czasowej rejestracji tych pojazdów odpowiednio
na okres, o którym mowa w art. 74 ust. 4 ustawy,
z tym ˝e terminy okreÊlone w pozwoleniu przy kodzie B i H dla poszczególnych pojazdów nie mogà
si´ pokrywaç;
4) zatrzymania, do czasu zwrotu pozwolenia czasowego do wielokrotnego stosowania, dowodu rejestracyjnego i tablic (tablicy) rejestracyjnych,
w przypadku gdy odpowiednim badaniom wykonywanym przez jednostk´ badawczà producenta
pojazdu, jego wyposa˝enia lub cz´Êci podlegajà
pojazdy zarejestrowane.
7. Przepisy § 1 ust. 1 stosuje si´ odpowiednio.
§ 3. 1. W przypadku gdy w∏aÊciciel pojazdu we
wniosku o rejestracj´ pojazdu zwraca si´ o wydanie
dla pojazdu tablic indywidualnych, organ rejestrujàcy:
1) sprawdza, czy okreÊlony przez w∏aÊciciela pojazdu
wyró˝nik indywidualny pojazdu odpowiada warunkom okreÊlonym w rozporzàdzeniu o rejestracji pojazdów;
2) wysy∏a, nie póêniej ni˝ w terminie 5 dni roboczych
od dnia z∏o˝enia kompletu dokumentów wymaganych do rejestracji, pisemny wniosek do organu,
który prowadzi ewidencj´ tablic indywidualnych,
o wpisanie wyró˝nika indywidualnego pojazdu do
prowadzonej ewidencji;
3) zamawia tablice indywidualne po uzyskaniu informacji, ˝e wyró˝nik indywidualny pojazdu, o którym mowa w pkt 1 i 2, zosta∏ wpisany do ewidencji tablic indywidualnych;
4) w przypadku zmiany w∏aÊciciela pojazdu oznaczonego tablicami indywidualnymi niepowodujàcej
zmiany w∏aÊciwoÊci miejscowej organu prowadzàcego ewidencj´ tablic indywidualnych, zawiadamia organ prowadzàcy ewidencj´ tablic indywidualnych o zmianie w∏aÊciciela pojazdu i zmianie
———————
40) W

brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b tiret drugie
rozporzàdzenia, o którym mowa w odnoÊniku 3).
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organu rejestrujàcego w∏aÊciwego dla danych tablic indywidualnych.
2. Organ, który prowadzi ewidencj´ tablic indywidualnych, po otrzymaniu wniosku, o którym mowa
w ust. 1 pkt 2, nie póêniej ni˝ w terminie 5 dni roboczych, udziela zwrotnej informacji, ˝e wyró˝nik indywidualny pojazdu zosta∏ wpisany do ewidencji tablic
indywidualnych, albo informuje, ˝e wyró˝nik zosta∏
nadany dla innego pojazdu w województwie.
§ 4. 1. W przypadku zawiadomienia o nabyciu pojazdu zarejestrowanego organ rejestrujàcy dokonuje
rejestracji pojazdu na wniosek w∏aÊciciela pojazdu.
Przepisy § 1 ust. 1 stosuje si´ odpowiednio.

Poz. 968

2) stosuje odpowiednio art. 81 ustawy;
3) zamieszcza w bazie danych zmienione dane i informacje, z jednoczesnym zachowaniem poprzednich
danych i informacji jako archiwalnych;
4) pobiera okreÊlone przepisami op∏aty;
5) legalizuje odpowiednio tablice rejestracyjne zgodnie z zasadami okreÊlonymi w rozporzàdzeniu o legalizacji tablic rejestracyjnych;
5a)42) dokonuje w dowodzie rejestracyjnym adnotacji
o treÊci: „zg∏oszono zmian´ danych”;
5b)42) zamawia spersonalizowany dowód rejestracyjny;

2. W przypadku zawiadomienia przez dotychczasowego w∏aÊciciela o zbyciu pojazdu zarejestrowanego
organ rejestrujàcy:

6) uniewa˝nia dotychczasowy dowód rejestracyjny;

1) zamieszcza na dokumencie, na podstawie którego
nastàpi∏o zbycie pojazdu, adnotacj´ o treÊci: „Zawiadomiono w dniu ... o zbyciu pojazdu Nr rej ...”,
wpisujàc dat´ zawiadomienia i numer rejestracyjny pojazdu, oraz przystawia pieczàtk´ organu rejestrujàcego, wykonuje kserokopi´ dokumentu, po
czym zwraca go w∏aÊcicielowi pojazdu, je˝eli zawiadomienie o zbyciu dokonane zosta∏o przez
w∏aÊciciela osobiÊcie w organie rejestrujàcym;

2. W przypadku zmiany adresu miejsca zamieszkania w∏aÊciciela pojazdu powodujàcej zmian´ w∏aÊciwoÊci miejscowej organu rejestrujàcego przepis § 1
ust. 1 niniejszej instrukcji stosuje si´ odpowiednio.

2) przyjmuje kopi´ dokumentu, na podstawie którego nastàpi∏o zbycie pojazdu, i zamieszcza na tej
kopii adnotacj´ o treÊci: „Zawiadomiono w dniu ...
o zbyciu pojazdu Nr rej ...”, wpisujàc dat´ zawiadomienia i numer rejestracyjny pojazdu, oraz
przystawia pieczàtk´ organu rejestrujàcego, je˝eli
zawiadomienie o zbyciu zosta∏o przes∏ane pocztà;
3) zamieszcza dane i informacje zawarte w dokumencie, o którym mowa w ust. 1 i 2, w bazie danych i odpowiednio przekazuje je do ewidencji pojazdów.
3.41) W przypadku gdy w∏aÊciciel pojazdu zawiadomi∏ na podstawie art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy organ rejestrujàcy o zbyciu pojazdu czasowo wycofanego z ruchu, to organ ten przenosi dowód rejestracyjny pojazdu z depozytu, o którym mowa w rozporzàdzeniu
o czasowym wycofaniu pojazdów, do akt pojazdu,
a tablice rejestracyjne wycofuje z u˝ytku, z zastrze˝eniem ust. 4.
4.41) Je˝eli zbycie pojazdu czasowo wycofanego
z ruchu nie powoduje zmiany w∏aÊciwoÊci miejscowej
organu rejestrujàcego, to organ ten, rejestrujàc pojazd
czasowo wycofany z ruchu, mo˝e wydaç do u˝ytku zatrzymane w depozycie tablice rejestracyjne.
§ 5. 1. W przypadku zg∏oszenia przez w∏aÊciciela
pojazdu zmian, o których mowa w art. 78 ust. 2 pkt 2
ustawy, organ rejestrujàcy, z zastrze˝eniem ust. 2—5,
stosownie do zg∏oszonych zmian:
1) przyjmuje dokument (dokumenty), o którym mowa
w rozporzàdzeniu o rejestracji pojazdów, okreÊlajàcy nowe dane lub informacje;
———————
41) Dodany

przez § 1 pkt 5 lit. c rozporzàdzenia, o którym mowa w odnoÊniku 11).

7) wydaje, za pisemnym potwierdzeniem w∏aÊciciela
pojazdu w karcie informacyjnej pojazdu, dowód
rejestracyjny.

3. (uchylony).43)
4. W przypadku zawiadomienia o wymianie podwozia lub ramy w pojeêdzie zarejestrowanym organ
rejestrujàcy przyjmujàcy to zawiadomienie:
1) zamieszcza na dowodzie w∏asnoÊci podwozia lub
ramy adnotacj´ o treÊci: „Podwozie/ram´ zamontowano do pojazdu o Nr rej. ....., data .....”, wpisujàc numer rejestracyjny i dat´ zawiadomienia organu o wymianie podwozia lub ramy, oraz przystawia pieczàtk´ organu rejestrujàcego, wykonuje
kserokopi´ tego dokumentu, a dowód w∏asnoÊci
podwozia lub ramy zwraca w∏aÊcicielowi pojazdu;
2) zamieszcza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu
lub na innym dokumencie potwierdzajàcym rejestracj´ pojazdu, z którego pochodzi podwozie lub
rama, adnotacj´ o treÊci: „Pojazd bez podwozia/ramy” oraz przystawia pieczàtk´ organu rejestrujàcego albo
3) przyjmuje zaÊwiadczenie, o którym mowa w § 14
ust. 1 pkt 4 rozporzàdzenia o rejestracji pojazdów,
i zamieszcza na tym zaÊwiadczeniu adnotacj´
o treÊci: „Podwozie/ram´ zamontowano do pojazdu o Nr rej. ..., data ... ”, wpisujàc numer rejestracyjny i dat´ zawiadomienia organu o wymianie
podwozia lub ramy, oraz przystawia pieczàtk´ organu rejestrujàcego;
4) wykonuje kserokopi´ dokumentu, o którym mowa
w pkt 2, po czym dokument ten zwraca w∏aÊcicielowi pojazdu;
———————
42) Dodany

przez § 1 pkt 8 lit. c tiret pierwsze rozporzàdzenia,
o którym mowa w odnoÊniku 9).
43) Przez § 1 pkt 3 lit. c tiret pierwsze rozporzàdzenia, o którym mowa w odnoÊniku 3).
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5)44) zamieszcza na dowodzie odprawy celnej przywozowej podwozia, ramy lub pojazdu, z którego pochodzi podwozie lub rama, je˝eli pojazd, podwozie
lub rama zosta∏y sprowadzone z terytorium paƒstwa trzeciego, adnotacj´ o treÊci: „Podwozie/ram´
zamontowano do pojazdu o Nr rej. ..., data ...”,
wpisujàc numer rejestracyjny i dat´ zawiadomienia organu o wymianie podwozia lub ramy, oraz
przystawia pieczàtk´ organu rejestrujàcego, wykonuje kserokopi´ tego dokumentu, po czym dokument zwraca w∏aÊcicielowi pojazdu albo
6) sprawdza zamieszczenie na dowodzie w∏asnoÊci
podwozia lub ramy, lub pojazdu, z którego pochodzi podwozie lub rama, odpowiedniej adnotacji
potwierdzajàcej spe∏nienie formalnoÊci celnych
w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 8 lit. b rozporzàdzenia;
7) w przypadku, o którym mowa w pkt 2, zawiadamia
organ rejestrujàcy, który wyda∏ dowód rejestracyjny pojazdu, z którego pochodzi podwozie lub rama, o monta˝u tego podwozia lub ramy do innego
pojazdu; do zawiadomienia do∏àcza kopi´ dowodu
rejestracyjnego pojazdu, z którego pochodzi podwozie lub rama;
8) w przypadku, o którym mowa w pkt 3, zawiadamia
organ rejestrujàcy, który wyda∏ zaÊwiadczenie; do
zawiadomienia do∏àcza kopi´ tego zaÊwiadczenia.
5. W przypadku zawiadomienia o wprowadzeniu
w pojeêdzie zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych
zmieniajàcych rodzaj pojazdu organ rejestrujàcy:
1) zamieszcza na dokumencie wystawionym przez
przedsi´biorc´, o którym mowa w art. 66 ust. 4
pkt 6 lit. b ustawy, potwierdzajàcym dokonane
zmiany konstrukcyjne zmieniajàce rodzaj pojazdu,
adnotacj´ o treÊci: „Zawiadomiono w dniu ...
o zmianie rodzaju pojazdu, Nr rej. pojazdu ...”,
wpisujàc numer rejestracyjny pojazdu i dat´ zawiadomienia, oraz przystawia pieczàtk´ organu
rejestrujàcego; wykonuje kserokopi´ dokumentu,
po czym dokument ten zwraca w∏aÊcicielowi pojazdu;
2) przyjmuje zaÊwiadczenie o pozytywnym wyniku
badania technicznego, na podstawie którego wpisuje dane techniczne pojazdu.
6. W przypadku zawiadomienia o dokonaniu monta˝u instalacji przystosowujàcej pojazd do zasilania
gazem organ rejestrujàcy:
1) wykonuje kserokopi´ wyciàgu ze Êwiadectwa homologacji sposobu monta˝u instalacji przystosowujàcej pojazd do zasilania gazem, po czym dokument ten zwraca w∏aÊcicielowi pojazdu;
2)45) zamieszcza na fakturze albo rachunku za monta˝
adnotacj´ o treÊci: „Zawiadomiono w dniu ...
o monta˝u instalacji LPG/CNG w pojeêdzie
———————
44) W brzmieniu
45)

ustalonym przez § 1 pkt 8 lit. c tiret trzecie
rozporzàdzenia, o którym mowa w odnoÊniku 9).
W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 lit. c tiret czwarte
rozporzàdzenia, o którym mowa w odnoÊniku 9).
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o Nr rej. ...”, wpisujàc numer rejestracyjny pojazdu i dat´ zawiadomienia, oraz przystawia pieczàtk´ organu rejestrujàcego, wykonuje kserokopi´
tego dokumentu, po czym dokument zwraca w∏aÊcicielowi pojazdu;
3) je˝eli istnieje koniecznoÊç zmiany terminu nast´pnego badania technicznego, zgodnie z zasadami
okreÊlonymi w art. 81 ust. 4 ustawy, zamieszcza
w dowodzie rejestracyjnym termin nast´pnego
badania technicznego, ustalajàc ten termin od
dnia monta˝u instalacji przystosowujàcej pojazd
do zasilania gazem; przepis art. 81 ust. 8 pkt 1
ustawy stosuje si´ odpowiednio;
4) zamieszcza w dowodzie rejestracyjnym adnotacj´,
o której mowa w § 11 ust. 2 pkt 14 lit. e.
6a.46) W przypadku zawiadomienia o zmianie w zakresie wspó∏w∏asnoÊci pojazdu, je˝eli zmiana ta dotyczy wspó∏w∏aÊciciela/wspó∏w∏asnoÊci pojazdu okreÊlonej w rubryce „ADNOTACJE URZ¢DOWE”, organ
rejestrujàcy w rubryce tej zamieszcza nowà adnotacj´
o wspó∏w∏aÊcicielu/wspó∏w∏asnoÊci albo skreÊla dotychczasowà adnotacj´.
6b.46) W przypadku zawiadomienia o wymianie silnika w pojeêdzie zarejestrowanym, dla którego w∏aÊciciel posiada dowód rejestracyjny z wpisanym numerem silnika, organ rejestrujàcy dokonuje w tym dowodzie rejestracyjnym oraz odpowiednio w karcie pojazdu, je˝eli by∏a wydana, adnotacji „Wymieniono silnik,
data ............”, podajàc dat´ zawiadomienia organu
o wymianie silnika, oraz przystawia pieczàtk´ organu
rejestrujàcego.
§ 6. W celu wyrejestrowania pojazdu organ rejestrujàcy:
1) przyjmuje wniosek w∏aÊciciela pojazdu o wyrejestrowanie pojazdu, z do∏àczonymi dokumentami
okreÊlonymi w rozporzàdzeniu o rejestracji pojazdów, sprawdzajàc zgodnoÊç zawartych w nich danych i informacji dotyczàcych:
a) w∏aÊciciela pojazdu,
b) pojazdu — danych identyfikacyjnych i technicznych;
2) przyjmuje tablice rejestracyjne;
3) zamieszcza w rubryce „Adnotacje urz´dowe” karty pojazdu, je˝eli by∏a wydana, adnotacj´ o treÊci:
„Pojazd wyrejestrowany, przyczyna ..., data ... ”,
wpisujàc przyczyn´ i dat´ wyrejestrowania, oraz
przystawia pieczàtk´ organu rejestrujàcego;
4) uniewa˝nia dotychczasowy dowód rejestracyjny
i zamieszcza na nim adnotacj´ o treÊci: „Pojazd
wyrejestrowany, przyczyna ..., data ...”, wpisujàc
przyczyn´ i dat´ wyrejestrowania, oraz przystawia
pieczàtk´ organu rejestrujàcego;
5) zamieszcza w bazie danych informacj´ o dacie
i przyczynie wyrejestrowania pojazdu;
———————
46) Dodany

przez § 1 pkt 3 lit. c tiret drugie rozporzàdzenia,
o którym mowa w odnoÊniku 3).
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6) wystawia w dwóch egzemplarzach decyzj´ o wyrejestrowaniu pojazdu, w której uchyla dotychczasowe dokumenty pojazdu i tablice rejestracyjne;

tychczasowy numer rejestracyjny pojazdu i termin
czasowej rejestracji.

7) wydaje za pisemnym potwierdzeniem w∏aÊciciela
pojazdu, w cz´Êci „B” decyzji o wyrejestrowaniu
pojazdu, jeden egzemplarz tej decyzji;

Przepisy § 7 stosuje si´ odpowiednio.

8)47) zwraca uniewa˝niony dowód rejestracyjny
w przypadku wyrejestrowania pojazdu w celu wywozu pojazdu z kraju do paƒstwa cz∏onkowskiego;
9)48) przepis § 15 ust. 4 i 5 rozporzàdzenia o rejestracji pojazdów stosuje si´ odpowiednio; je˝eli
w∏aÊciciel pojazdu pomimo pisemnego wezwania
nie dokona∏ zwrotu tablic (tablicy) rejestracyjnych,
dowodu rejestracyjnego oraz karty pojazdu, je˝eli
by∏a wydana, organ rejestrujàcy dokonuje wyrejestrowania pojazdu z urz´du zgodnie z art. 79 ust. 3
ustawy.
§ 7. W przypadku wydawania wtórnika dowodu rejestracyjnego z powodu utraty lub zniszczenia dotychczasowego dowodu rejestracyjnego organ rejestrujàcy przyjmuje wniosek w∏aÊciciela pojazdu po przedstawieniu dokumentów okreÊlonych w rozporzàdzeniu o rejestracji pojazdów i:
1) zamieszcza w bazie danych informacje o utracie
dowodu rejestracyjnego, je˝eli dotychczasowy dowód rejestracyjny zosta∏ utracony, lub uniewa˝nia
zniszczony dowód rejestracyjny, je˝eli dotychczasowy dowód rejestracyjny zosta∏ zniszczony;
2) pobiera okreÊlone przepisami op∏aty;
3) przepisy rozporzàdzenia o legalizacji tablic rejestracyjnych stosuje si´ odpowiednio;
4)49) zamawia spersonalizowany dowód rejestracyjny; przepis § 10 ust. 3a rozporzàdzenia o rejestracji pojazdów stosuje si´ odpowiednio;
4a)50) je˝eli po zamówieniu spersonalizowanego dowodu rejestracyjnego w∏aÊciciel pojazdu zg∏osi∏
do organu rejestrujàcego odnalezienie utraconego
dowodu rejestracyjnego, organ rejestrujàcy uniewa˝nia i zatrzymuje odnaleziony dowód;
5) zamieszcza w bazie danych informacje, zgodnie
z zakresem okreÊlonym w § 3 rozporzàdzenia,
o wydaniu wtórnika dowodu rejestracyjnego;
6) wydaje, za pisemnym potwierdzeniem w∏aÊciciela
pojazdu w karcie informacyjnej pojazdu, wtórnik
dowodu rejestracyjnego.
§ 8. W przypadku wydawania wtórnika pozwolenia
czasowego z powodu utraty lub zniszczenia dotychczasowego pozwolenia czasowego organ rejestrujàcy
wystawia nowe pozwolenie czasowe, zachowujàc do-

§ 9.51) W przypadku wydawania dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na kolejne wpisy terminów nast´pnego badania technicznego organ rejestrujàcy na wniosek w∏aÊciciela pojazdu:
1)52) zamawia spersonalizowany dowód rejestracyjny; przepis § 10 ust. 3b rozporzàdzenia o rejestracji pojazdów stosuje si´ odpowiednio;
2) zamieszcza termin nast´pnego badania technicznego na podstawie wpisu w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym, je˝eli termin ten nie up∏ynà∏, albo na podstawie przedstawionego zaÊwiadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, je˝eli termin ten up∏ynà∏.
§ 9a.53) W przypadku gdy w okresie czasowego
wycofania pojazdu z ruchu up∏ynà∏ termin nast´pnego badania technicznego pojazdu wyznaczony w dowodzie rejestracyjnym, to organ rejestrujàcy przed
ponownym dopuszczeniem pojazdu do ruchu zamieszcza w dowodzie rejestracyjnym termin nast´pnego badania technicznego na podstawie zaÊwiadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego
pojazdu.
§ 10. 1. W przypadku wydawania tablic rejestracyjnych z powodu kradzie˝y, zgubienia lub zniszczenia dotychczasowych tablic rejestracyjnych, z zastrze˝eniem ust. 2, organ rejestrujàcy przyjmuje
wniosek w∏aÊciciela pojazdu po przedstawieniu dokumentów okreÊlonych w rozporzàdzeniu o rejestracji pojazdów i:
1) przyjmuje dotychczasowe tablice rejestracyjne,
w przypadku ich zniszczenia;
2) pobiera okreÊlone przepisami op∏aty;
3) uniewa˝nia dotychczasowy dowód rejestracyjny;
4) nadaje pojazdowi nowy numer rejestracyjny i na
podstawie przedstawionych dokumentów zamieszcza w bazie danych dane i informacje zgodnie z zakresem okreÊlonym w § 3 rozporzàdzenia,
z zachowaniem w bazie danych poprzedniego numeru rejestracyjnego;
5) legalizuje odpowiednio tablice rejestracyjne zgodnie z zasadami okreÊlonymi w rozporzàdzeniu o legalizacji tablic rejestracyjnych;

———————

6)54) zamawia spersonalizowany dowód rejestracyjny; przepis § 12 ust. 3a rozporzàdzenia o rejestracji pojazdów stosuje si´ odpowiednio;
———————

47) Dodany

51) W

przez § 1 pkt 8 lit. d rozporzàdzenia, o którym mowa w odnoÊniku 9).
48) Dodany przez § 1 pkt 3 lit. d rozporzàdzenia, o którym mowa w odnoÊniku 3).
49) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. e tiret pierwsze
rozporzàdzenia, o którym mowa w odnoÊniku 3).
50) Dodany przez § 1 pkt 3 lit. e tiret drugie rozporzàdzenia,
o którym mowa w odnoÊniku 3).

brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 lit. f rozporzàdzenia, o którym mowa w odnoÊniku 9).
52) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. f rozporzàdzenia, o którym mowa w odnoÊniku 3).
53) Dodany przez § 1 pkt 5 lit. d rozporzàdzenia, o którym
mowa w odnoÊniku 11).
54) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. g rozporzàdzenia, o którym mowa w odnoÊniku 3).
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7) wype∏nia kart´ pojazdu, je˝eli by∏a wydana, po
czym zwraca jà w∏aÊcicielowi pojazdu;
8) wydaje za pisemnym potwierdzeniem w∏aÊciciela
pojazdu w karcie informacyjnej pojazdu dowód rejestracyjny pojazdu, nalepk´ kontrolnà i zalegalizowane tablice (tablic´) rejestracyjne.
2.55) W przypadkach, o których mowa w ust. 1, organ
rejestrujàcy na wniosek w∏aÊciciela pojazdu mo˝e wydaç
zalegalizowane tablice (tablic´) rejestracyjne (wtórnik)
z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego i dowodu rejestracyjnego, po przedstawieniu przez
w∏aÊciciela pojazdu dokumentów wymienionych w § 12
ust. 4 rozporzàdzenia o rejestracji pojazdów.
§ 10a.56) W przypadku gdy organ rejestrujàcy posiada dowód rejestracyjny pojazdu, przes∏any temu
organowi na podstawie art. 132 ust. 3 ustawy,
a w∏aÊciciel pojazdu sk∏ada wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, to organ rejestrujàcy, czasowo
wycofujàc ten pojazd z ruchu, sk∏ada dowód rejestracyjny do depozytu, o którym mowa w rozporzàdzeniu
o czasowym wycofaniu pojazdów.
§ 11.57) 1.58) Dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, w tym pozwolenie czasowe do wielokrotnego
stosowania, wystawia si´ nast´pujàco:
1) czcionka wydruku danych i informacji powinna zapewniaç dobrà czytelnoÊç wpisów;
2) numer rejestracyjny, numer identyfikacyjny VIN,
numer nadwozia, podwozia lub ramy drukuje si´
z rozró˝nieniem cyfry 0 (zero) i litery O poprzez
przekreÊlenie oznaczenia cyfry 0;
3) numer rejestracyjny drukuje si´ z odst´pem oddzielajàcym wyró˝nik powiatu od wyró˝nika pojazdu;
4) w rubrykach, których wype∏nienie nie dotyczy danego pojazdu, drukuje si´ znaki: „ - - - ”.
2. Dane i informacje z bazy danych drukuje si´ odpowiednio w poszczególnych rubrykach dowodu rejestracyjnego i pozwolenia czasowego, stosujàc nast´pujàce zasady:
1) w rubryce przy kodzie A — wpisuje si´ numer rejestracyjny pojazdu;
2)59) w rubryce przy kodzie B — wpisuje si´ dat´
pierwszej rejestracji pojazdu; w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy jest to dzieƒ pierwszej rejestracji pojazdu za granicà; je˝eli w dokumentach za∏àczonych do wniosku o rejestracj´ pojazdu wczeÊniej zarejestrowanego brak jest informacji o dacie pierwszej rejestracji pojazdu, to w tej
rubryce wpisuje si´ dat´ 1 stycznia roku produkcji
pojazdu;
———————
55)
56)
57)
58)

59)

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 lit. g tiret drugie
rozporzàdzenia, o którym mowa w odnoÊniku 9).
Dodany przez § 1 pkt 5 lit. e rozporzàdzenia, o którym mowa w odnoÊniku 11).
W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 lit. h rozporzàdzenia, o którym mowa w odnoÊniku 9).
Zdanie wprowadzajàce do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. h tiret pierwsze rozporzàdzenia,
o którym mowa w odnoÊniku 3).
W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. h tiret drugie
rozporzàdzenia, o którym mowa w odnoÊniku 3).
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3) w rubryce przy kodzie C — wpisuje si´:
a)60) za kodem C.1.1 — imi´ i nazwisko lub nazw´
posiadacza dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego (dane jednej osoby); za kodem
tym wpisuje si´ równie˝ dane posiadacza pojazdu rejestrowanego na podstawie art. 73 ust. 2
i 5 ustawy,
b) za kodem C.1.2 — numer PESEL lub REGON posiadacza dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego; w przypadku posiadacza dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego wystawianego dla pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 4 ustawy, numeru PESEL nie
wpisuje si´, je˝eli nie zosta∏ nadany,
c) za kodem C.1.3 — adres posiadacza dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego,
d)61) za kodem C.2.1 — imi´ i nazwisko lub nazw´
w∏aÊciciela pojazdu — dane jednej osoby b´dàcej w∏aÊcicielem wpisanym we wniosku o rejestracj´ pojazdu,
e) za kodem C.2.2 — numer PESEL lub REGON
w∏aÊciciela pojazdu; w przypadku w∏aÊciciela
pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 4 ustawy,
numeru PESEL nie wpisuje si´, je˝eli nie zosta∏
nadany,
f) za kodem C.2.3 — adres w∏aÊciciela pojazdu;
4) w rubryce przy kodzie D — wpisuje si´:
a) za kodem D.1 — dane okreÊlone jako marka pojazdu,
b) za kodem D.2 — dane okreÊlone jako typ pojazdu oraz dane okreÊlone jako:
— wariant w ramach typu pojazdu, je˝eli wyst´puje w wyciàgu ze Êwiadectwa homologacji
albo odpisie decyzji zwalniajàcej pojazd z homologacji,
— wersja w ramach typu pojazdu, je˝eli wyst´puje w wyciàgu ze Êwiadectwa homologacji
albo odpisie decyzji zwalniajàcej pojazd z homologacji,
c) za kodem D.3 — dane okreÊlone jako model
(nazwa handlowa) pojazdu;
5) w rubryce przy kodzie E — wpisuje si´ numer identyfikacyjny pojazdu (pe∏ny siedemnastoznakowy
numer identyfikacyjny VIN albo numer nadwozia,
podwozia lub ramy);
6) w rubryce przy kodzie F.1 — wpisuje si´ maksymalnà mas´ ca∏kowità pojazdu, b´dàcà najwi´kszà technicznie dopuszczalnà masà ca∏kowità pojazdu, wynikajàcà z jego konstrukcji i wykonania,
okreÊlonà przez producenta, wyra˝onà w kg; nie
dotyczy motocykli i motorowerów;
7) w rubryce przy kodzie F.2 — wpisuje si´ dopuszczalnà mas´ ca∏kowità pojazdu, b´dàcà najwi´kszà, okreÊlonà w przepisach o warunkach technicznych masà pojazdu obcià˝onego osobami i ∏adunkiem, dopuszczonego do poruszania si´ po
drodze, wyra˝onà w kg;
———————
60)
61)

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. h tiret drugie
rozporzàdzenia, o którym mowa w odnoÊniku 3).
W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. h tiret drugie
rozporzàdzenia, o którym mowa w odnoÊniku 3).
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8) w rubryce przy kodzie F.3 — wpisuje si´ dopuszczalnà mas´ ca∏kowità zespo∏u pojazdów, wyra˝onà w kg;
9) w rubryce przy kodzie G — wpisuje si´ mas´ w∏asnà
pojazdu, okreÊlonà jako mas´ pojazdu z jego normalnym wyposa˝eniem, paliwem, olejami, smarami i cieczami w iloÊciach nominalnych, bez kierujàcego, wyra˝onà w kg;
10) w rubryce przy kodzie H — wpisuje si´ okres wa˝noÊci dowodu rejestracyjnego, je˝eli wyst´puje takie ograniczenie, albo pozwolenia czasowego;
11) w rubryce przy kodzie I — wpisuje si´ dat´ wydania dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego;
12) w rubryce przy kodzie J — wpisuje si´ kategori´
pojazdu, okreÊlonà na podstawie wyciàgu ze Êwiadectwa homologacji albo odpisu decyzji zwalniajàcej pojazd z homologacji; nie dotyczy pozwolenia czasowego;
13) w rubryce przy kodzie K — wpisuje si´ numer
Êwiadectwa homologacji typu pojazdu, je˝eli wyst´puje, okreÊlony na podstawie wyciàgu z tego
Êwiadectwa; nie dotyczy pozwolenia czasowego;
14) w rubryce przy kodzie L — wpisuje si´ liczb´ osi
w pojeêdzie;
15) w rubryce przy kodzie O.1 — wpisuje si´ maksymalnà mas´ ca∏kowità przyczepy z hamulcem, wyra˝onà w kg;
16) w rubryce przy kodzie O.2 — wpisuje si´ maksymalnà mas´ ca∏kowità przyczepy bez hamulca,
wyra˝onà w kg;
17) w rubryce przy kodzie P.1 — wpisuje si´ pojemnoÊç silnika wyra˝onà w cm3;
18) w rubryce przy kodzie P.2 — wpisuje si´ maksymalnà moc netto silnika wyra˝onà w kW;
19) w rubryce przy kodzie P.3 — wpisuje si´ rodzaj paliwa stosowanego do nap´du pojazdu;
20) w rubryce przy kodzie Q — wpisuje si´ stosunek
mocy do masy w∏asnej, je˝eli wyst´puje w wyciàgu ze Êwiadectwa homologacji albo w odpisie decyzji zwalniajàcej pojazd z homologacji, wyra˝ony
w kW/kg; dotyczy motocykli i motorowerów;
21) w rubryce przy kodzie S.1 — wpisuje si´ jednoznacznie okreÊlonà liczb´ miejsc siedzàcych w pojeêdzie, w∏àczajàc siedzenie kierowcy;
22) w rubryce przy kodzie S.2 — wpisuje si´ jednoznacznie okreÊlonà liczb´ miejsc stojàcych — w przypadku pojazdu, w którym konstrukcyjnie przewidziano
równie˝ miejsca dla pasa˝erów stojàcych;
23) w rubryce „RODZAJ POJAZDU” — wpisuje si´ rodzaj pojazdu zgodnie z klasyfikacjà;
24) w rubryce „PRZEZNACZENIE” — wpisuje si´ przeznaczenie pojazdu zgodnie z klasyfikacjà; przeznaczenie pojazdu wpisuje si´ w przypadku, gdy przewiduje to klasyfikacja;
25) w rubryce „ROK PRODUKCJI” — wpisuje si´ rok
kalendarzowy, w którym pojazd zosta∏ wyprodukowany, okreÊlony przez producenta; w przypadku
pojazdu marki „SAM” jest to rok zbudowania tego
pojazdu;
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26) w rubryce „DOPUSZCZALNA ¸ADOWNOÂå” —
wpisuje si´ najwi´kszà mas´ ∏adunku i osób, jakà
mo˝e przewoziç pojazd, wyra˝onà w kg;
27) w rubryce „NAJWI¢KSZY DOP. NACISK OSI” —
wpisuje si´ jednoznacznie okreÊlonà wartoÊç najwi´kszego dopuszczalnego nacisku osi pojazdu,
wyra˝onà w kN;
28) w rubryce „NR KARTY POJAZDU” — wpisuje si´
seri´ i numer karty pojazdu, je˝eli by∏a wydana;
w przypadku gdy pojazd zgodnie z ustawà nie podlega∏ obowiàzkowi wystawienia karty pojazdu,
wpisuje si´ adnotacj´ o treÊci: „karty nie wydano”;
29) w rubryce „TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO”
— wpisuje si´ termin nast´pnego badania technicznego, na podstawie dokumentów przedstawionych do rejestracji, zgodnie z zasadami okreÊlonymi w ustawie;
30) w rubryce „ADNOTACJE URZ¢DOWE” — wpisuje
si´ nast´pujàce skróty odpowiadajàce treÊci adnotacji:
a) „Wspó∏w∏aÊciciel ...” — podajàc dane wspó∏w∏aÊciciela zgodnie z zakresem danych okreÊlonym w § 3 rozporzàdzenia — dotyczy pojazdów
stanowiàcych wspó∏w∏asnoÊç dwóch osób,
b) „Wspó∏w∏asnoÊç” — je˝eli pojazd stanowi
wspó∏w∏asnoÊç wi´kszej ni˝ okreÊlona w lit. a
liczby osób,
c) „Pierwsza rejestracja w kraju ...” — podajàc dat´ pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
d) „TAXI” — dotyczy pojazdów przystosowanych
jako taksówka,
e) „GAZ-LPG ...” albo „GAZ-CNG ...” — podajàc
dat´ monta˝u instalacji przystosowujàcej pojazd
do zasilania gazem — dotyczy pojazdów przystosowanych do zasilania gazem LPG lub CNG,
f) „L” — dotyczy pojazdów przystosowanych do
nauki jazdy lub egzaminu paƒstwowego,
g) „MAX. ... km/h” — podajàc wartoÊç ograniczenia pr´dkoÊci — dotyczy pojazdów obj´tych indywidualnym ograniczeniem pr´dkoÊci,
h) „BUS 100 km/h” — dotyczy autobusów, o których mowa w art. 20 ust. 4 ustawy,
i) „HAK” — dotyczy pojazdów przystosowanych
do ciàgni´cia przyczepy,
j) „SANITARNY — ....” — podajàc liczb´ miejsc le˝àcych w samochodzie sanitarnym,
k) „SK¸ADAK” — dotyczy pojazdów z∏o˝onych poza wytwórnià, je˝eli na podstawie obowiàzujàcych przepisów zosta∏y dopuszczone do ruchu,
l) „ZABYTKOWY” — dotyczy pojazdów zabytkowych,
m) „ODST¢PSTWO ... ” — podajàc skrótowo, który
z warunków technicznych zosta∏ obj´ty odst´pstwem i w jakim zakresie, z wy∏àczeniem numeru silnika — dotyczy pojazdów dopuszczonych
do ruchu w drodze indywidualnego odst´pstwa
od warunków technicznych, zgodnie z art. 67
ust. 1 ustawy,
n) „OGRANICZENIA ...” — podajàc treÊç ograniczenia w u˝ytkowaniu pojazdu zgodnie z przepi-
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sami w sprawie badania zgodnoÊci pojazdów
zabytkowych — dotyczy pojazdów zabytkowych,
o) „C¸O ...” — podajàc treÊç zastrze˝eƒ wynikajàcych z przepisów prawa celnego — dotyczy pojazdów z zastrze˝eniami wynikajàcymi z przepisów prawa celnego,
p) „WTÓRNIK” — dotyczy pojazdów, dla których
wydano wtórnik dowodu rejestracyjnego lub
pozwolenia czasowego,
r)62) „U˚YTKOWNIK” — podajàc dane u˝ytkownika, na jego wniosek, zgodnie z zakresem danych okreÊlonym w § 3 rozporzàdzenia — dotyczy pojazdów u˝ywanych w transporcie drogowym, wynajmowanych przez przedsi´biorc´
krajowego drugiemu przedsi´biorcy krajowemu, na podstawie dokumentu umowy zawartej
pomi´dzy tymi przedsi´biorcami,
s)62) „POBYT DO DNIA ...” — podajàc dat´, do której udzielono osobie zezwolenia na pobyt lub
pobyt czasowy albo karty pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej — dotyczy pojazdów
rejestrowanych na wniosek cudzoziemców,
t)62) „ZAWIESZENIE ...” — podajàc rodzaj zawieszenia: pneumatyczne albo równowa˝ne do pneumatycznego — dotyczy samochodów ci´˝arowych i ciàgników samochodowych o dopuszczalnej masie ca∏kowitej od 3,5 t, oraz przyczep
i naczep, które ∏àcznie z pojazdem silnikowym
posiadajà dopuszczalnà mas´ ca∏kowità od 7,0 t,
u)62) „ZESPÓ¸ ... kg” — podajàc wartoÊç maksymalnej masy ca∏kowitej zespo∏u pojazdów —
dotyczy pojazdu silnikowego w zespole z przyczepà/naczepà,
62)
v)
„WTÓRNIK TABLICY REJESTRACYJNEJ” —
dotyczy pojazdów, dla których wydano wtórnik
tablic (tablicy) rejestracyjnych z zachowaniem
dotychczasowego numeru,
w)62) „VAT — ...” — wpisujàc w∏aÊciwy pkt od 1
do 4 — dotyczy pojazdów spe∏niajàcych wymagania okreÊlone odpowiednio w art. 86 ust. 4
pkt 1—4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us∏ug,
63)
x)
„DECYZJA Nr ...” — podajàc numer decyzji
zwalniajàcej pojazd z homologacji.
2a.64)

Je˝eli adnotacja dokonana lub skreÊlona
przez organ rejestrujàcy w dowodzie rejestracyjnym
lub pozwoleniu czasowym zawiera dane i informacje,
o których mowa w § 3 ust. 1, to organ zamieszcza te
dane i informacje w bazie danych.
3.

(uchylony).65)

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, podpisuje si´ i oznacza zgodnie z nast´pujàcymi zasadami:
———————
62)
63)
64)
65)

Dodany przez § 1 pkt 5 lit. f rozporzàdzenia, o którym mowa w odnoÊniku 11).
Dodany przez § 1 pkt 3 lit. h tiret drugie rozporzàdzenia,
o którym mowa w odnoÊniku 3).
Dodany przez § 1 pkt 3 lit. h tiret trzecie rozporzàdzenia,
o którym mowa w odnoÊniku 3).
Przez § 1 pkt 3 lit. h tiret czwarte rozporzàdzenia, o którym
mowa w odnoÊniku 3).

Poz. 968

1) dowód rejestracyjny:
a) na stronie 1 w rubryce „ORGAN WYDAJÑCY”
— drukuje si´ nazw´ i adres siedziby organu rejestrujàcego,
b) na stronie 3 i 4 w rubryce „ADNOTACJE URZ¢DOWE” — adnotacje urz´dowe potwierdza si´
wpisaniem daty zamieszczenia adnotacji, podpisem oraz przystawia si´ okràg∏à pieczàtk´ organu rejestrujàcego,
c) na stronie 2 w rubryce „TERMIN BADANIA
TECHNICZNEGO” w miejscu „mp.” — przystawia si´ okràg∏à pieczàtk´ organu rejestrujàcego, je˝eli termin ten wpisuje organ rejestrujàcy
albo pieczàtk´ identyfikacyjnà uprawnionego
diagnosty, je˝eli termin ten wpisuje uprawniony
diagnosta; przepis art. 82 ustawy stosuje si´ odpowiednio;
2) pozwolenie czasowe:
a) na stronie 1 w rubryce „ORGAN WYDAJÑCY”
— drukuje si´ nazw´ i adres siedziby organu rejestrujàcego,
b) na stronie 2 w rubryce „mp. (PODPIS)” — wydanie pozwolenia potwierdza si´ podpisem
i przystawia si´ okràg∏à pieczàtk´ organu rejestrujàcego,
c) na stronie 2 w rubryce „POZWOLENIE CZASOWE PRZED¸U˚ONO DO:” — dat´ przed∏u˝enia
wa˝noÊci pozwolenia potwierdza si´ podpisem
i przystawia si´ okràg∏à pieczàtk´ organu rejestrujàcego,
d) na stronie 2 w rubryce „ADNOTACJE” — adnotacje urz´dowe potwierdza si´ wpisaniem daty
zamieszczenia adnotacji, podpisem oraz przystawia si´ okràg∏à pieczàtk´ organu rejestrujàcego;
66)
3) pozwolenie czasowe do wielokrotnego stosowania:
a) na wewn´trznej stronie ok∏adki w rubryce „Organ rejestrujàcy” — przystawia si´ pieczàtk´
adresowà lub drukuje si´ nazw´ i adres siedziby organu rejestrujàcego,
b) na stronach 1—11 w rubrykach „mp. Podpis” dane wpisane przy kodzie B i H potwierdza si´ podpisem i okràg∏à pieczàtkà organu rejestrujàcego.
5.67) W przypadku gdy nie jest mo˝liwe wype∏nienie pozwolenia czasowego w sposób okreÊlony
w ust. 2, pozwolenie czasowe wype∏nia si´ czarnym
tuszem, czytelnie, drukowanym pismem w sposób
gwarantujàcy trwa∏oÊç zapisów.
6.67) W pozwoleniu czasowym do wielokrotnego
stosowania, po jego wype∏nieniu, podpisaniu i ostemplowaniu, odpowiednià stron´ pokrywa si´ specjalnà
folià stanowiàcà komplet wraz z blankietem.
7. W przypadku ustania przyczyn zamieszczenia
adnotacji, o której mowa w ust. 2 pkt 30, organ rejestrujàcy skreÊla zamieszczony skrót adnotacji oraz
przystawia okràg∏à pieczàtk´ organu rejestrujàcego.
———————
66)
67)

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. h tiret piàte
rozporzàdzenia, o którym mowa w odnoÊniku 3).
W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. h tiret szóste
rozporzàdzenia, o którym mowa w odnoÊniku 3).
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Za∏àcznik nr 2

INSTRUKCJA W SPRAWIE CZYNNOÂCI ZWIÑZANYCH Z CZASOWÑ REJESTRACJÑ POJAZDU Z URZ¢DU
§ 1.68) Po dokonaniu czasowej rejestracji pojazdu
z urz´du, a przed wystawieniem dowodu rejestracyjnego, organ rejestrujàcy prowadzi, w razie koniecznoÊci, post´powanie wyjaÊniajàce dotyczàce w∏asnoÊci
pojazdu i jego cech identyfikacyjnych oraz, w razie koniecznoÊci, w przypadku:
1) pojazdu nowego zakupionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z do∏àczonym wyciàgiem ze
Êwiadectwa homologacji albo odpisem decyzji
zwalniajàcej pojazd z homologacji, weryfikuje dane pojazdu z danymi zawartymi w katalogu albo
u producenta lub importera bàdê w jednostce
przeprowadzajàcej badania homologacyjne;
2) pojazdu nowego wyprodukowanego lub importowanego w iloÊci jednej sztuki rocznie:
a)69) sprawdza, czy producent lub importer faktycznie mo˝e skorzystaç ze zwolnienia z obowiàzku homologacji pojazdu, wynikajàcego
z art. 68 ust. 17 pkt 4 ustawy,
b) weryfikuje dane zawarte w zaÊwiadczeniu z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu;
3) pojazdu sprowadzonego i zarejestrowanego po
raz pierwszy za granicà:
a) weryfikuje dane zawarte w zaÊwiadczeniu z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu,
b) weryfikuje dane zawarte w dokumencie odprawy celnej przywozowej i wyjaÊnia z w∏aÊciwymi
organami celnymi,
c) (uchylona);70)
4) pojazdu powierzonego przez zagranicznà osob´
prawnà lub fizycznà podmiotowi polskiemu:
a) weryfikuje dane zawarte w zaÊwiadczeniu z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu,
b) (uchylona);71)
5) pojazdu zabytkowego:
a) weryfikuje dane zawarte w kopii decyzji w sprawie wpisania pojazdu jako dobra kultury do rejestru zabytków lub w dokumencie potwierdzajàcym uj´cie pojazdu w centralnej ewidencji
dóbr kultury,
b) weryfikuje dane zawarte w zaÊwiadczeniu,
o którym mowa w § 2 ust. 9 pkt 2 rozporzàdzenia o rejestracji pojazdów;
———————
68)

69)
70)
71)

Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym
przez § 1 pkt 6 lit. a rozporzàdzenia, o którym mowa w odnoÊniku 11).
W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 lit. a tiret pierwsze rozporzàdzenia, o którym mowa w odnoÊniku 9).
Przez § 1 pkt 9 lit. a tiret drugie rozporzàdzenia, o którym
mowa w odnoÊniku 9).
Przez § 1 pkt 9 lit. a tiret trzecie rozporzàdzenia, o którym
mowa w odnoÊniku 9).

6) pojazdu, którego mark´ okreÊla si´ jako „SAM”,
weryfikuje dane zawarte w zaÊwiadczeniu, o którym mowa w § 2 ust. 10 pkt 4 rozporzàdzenia o rejestracji pojazdów, lub w zaÊwiadczeniu z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu;
7) pojazdu zakupionego po przepadku na rzecz Skarbu Paƒstwa lub na rzecz jednostki samorzàdu terytorialnego:
a) dokonuje wyjaÊnieƒ z w∏aÊciwymi organami
orzekajàcymi, organami prowadzàcymi post´powanie egzekucyjne, celne itp.,
b) weryfikuje dane zawarte w zaÊwiadczeniu z przeprowadzonego badania technicznego.
§ 2. 1.72) W przypadku gdy pojazd by∏ wczeÊniej zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w celu sprawdzenia przedstawionych do rejestracji
dokumentów, z zastrze˝eniem § 3 i 4, organ rejestrujàcy wysy∏a odpowiednio wype∏nione zawiadomienie
wraz z kopià dotychczasowego dowodu rejestracyjnego albo decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu. Wzór zawiadomienia okreÊla za∏àcznik do niniejszej instrukcji.
2.73) Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, wysy∏a si´ do organu rejestrujàcego, który wystawi∏
sprawdzany dowód rejestracyjny, nie póêniej ni˝
w terminie pi´ciu dni roboczych od dnia z∏o˝enia kompletu dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdu. Zawiadomienie to wysy∏a si´ równie˝, je˝eli pojazd by∏ wczeÊniej zarejestrowany przez organ, o którym mowa w art. 73 ust. 3 ustawy.
3. Organ rejestrujàcy, do którego przes∏ano zawiadomienie, udziela zwrotnej odpowiedzi w terminie pi´ciu dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia.
4. W przypadku gdy dane i informacje zawarte
w przes∏anym zawiadomieniu i kopii dowodu rejestracyjnego sà zgodne z danymi i informacjami zawartymi
w bazie danych oraz aktami pojazdu, organ rejestrujàcy, o którym mowa w ust. 3:
1) wysy∏a odpowiednio wype∏nione potwierdzenie
wraz z uwierzytelnionà kserokopià karty informacyjnej pojazdu wymienionego w zawiadomieniu;
wzór potwierdzenia okreÊla za∏àcznik do niniejszej
instrukcji;
2) zamieszcza w bazie danych i karcie informacyjnej
pojazdu nowy numer rejestracyjny pojazdu oraz
nazw´ organu rejestrujàcego, w którego w∏aÊciwoÊci miejscowej pojazd si´ znajduje;
3) przes∏ane dokumenty do∏àcza do akt pojazdu.
———————
72)
73)

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. b rozporzàdzenia, o którym mowa w odnoÊniku 11).
W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. a rozporzàdzenia, o którym mowa w odnoÊniku 3).
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5. W przypadku gdy dane i informacje zawarte
w przes∏anym zawiadomieniu lub kopii dowodu rejestracyjnego pojazdu sà niezgodne z danymi i informacjami zawartymi w bazie danych lub aktami pojazdu,
organ rejestrujàcy, o którym mowa w ust. 3, odsy∏a
zwrotnie kopi´ przes∏anego zawiadomienia z adnotacjà „Nie potwierdzam danych pojazdu” i pieczàtkà organu rejestrujàcego.

Poz. 968

1) do zawiadomienia — zeskanowany dowód rejestracyjny albo decyzj´ o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu albo dokument, o którym mowa
w § 3;
2) do potwierdzenia — wydruk karty informacyjnej
pojazdu wymienionego w zawiadomieniu.

6. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku
sprawdzenia dokumentów, o którym mowa w ust. 5,
organ rejestrujàcy wyst´pujàcy z zawiadomieniem
wszczyna post´powanie wyjaÊniajàce i stosownie do
zaistnia∏ych okolicznoÊci powiadamia w∏aÊciwe organy.

§ 4. 1.75) Organ rejestrujàcy, który ma bezpoÊredni
dost´p do ewidencji pojazdów, mo˝e dokonaç, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, sprawdzenia dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdu na podstawie wydruku z tej ewidencji danych
i informacji dotyczàcych pojazdu, którego dokumenty
sà sprawdzane.

§ 3. W przypadku gdy do rejestracji nie zosta∏ z∏o˝ony dotychczasowy dowód rejestracyjny pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, organ rejestrujàcy dane do zawiadomienia wpisuje na podstawie innych dokumentów do∏àczonych
do wniosku o rejestracj´ okreÊlonych w rozporzàdzeniu o rejestracji pojazdów.

2. W przypadku gdy dane i informacje zawarte
w wydruku, o którym mowa w ust. 1, sà zgodne z danymi i informacjami zawartymi w sprawdzanych dokumentach, organ rejestrujàcy dokonuje rejestracji
pojazdu i przesy∏a do organu rejestrujàcego, w którym
pojazd by∏ uprzednio zarejestrowany, odpowiednio
wype∏nione zawiadomienie, o którym mowa w § 2.

§ 3a.74) Zamiast czynnoÊci okreÊlonych w § 2
ust. 1—5 dopuszcza si´ dokonanie przez organ rejestrujàcy sprawdzenia danych i informacji o pojeêdzie
wczeÊniej zarejestrowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wykorzystaniem w systemie teleinformatycznym elektronicznej wymiany zawiadomieƒ
i potwierdzeƒ, o których mowa w § 2, do∏àczajàc:
———————

3. W przypadku gdy dane i informacje zawarte
w wydruku, o którym mowa w ust. 1, nie sà zgodne
z danymi i informacjami zawartymi w sprawdzanych
dokumentach, stosuje si´ przepisy § 2 i 3.

74)

Dodany przez § 1 pkt 4 lit. b rozporzàdzenia, o którym mowa w odnoÊniku 3), który wszed∏ w ˝ycie z dniem 2 lutego 2007 r.

4.76) Przepisy § 3a stosuje si´ odpowiednio.
———————
75)
76)

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 lit. b rozporzàdzenia, o którym mowa w odnoÊniku 9).
Dodany przez § 1 pkt 4 lit. c rozporzàdzenia, o którym mowa w odnoÊniku 3).
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Za∏àcznik do instrukcji w sprawie czynnoÊci zwiàzanych
z czasowà rejestracjà pojazdu z urz´du

WZÓR ZAWIADOMIENIA/POTWIERDZENIA (FORMAT A5)77)
...................................., dnia.......................
(miejscowoÊç)

.............................................
(organ rejestrujàcy)

ZAWIADOMIENIE*
POTWIERDZENIE* nr..........
.......................................................
.......................................................
(adresat)

.......................................................
Ni˝ej wymieniony pojazd:
Marka, typ, model........................................................................................................................................................
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
Numer identyfikacyjny VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy

Numer silnika...............................................................................................................................................................
Rodzaj pojazdu i przeznaczenie..................................................................................................................................
Seria, numer dowodu rejestracyjnego......................................................................................................................
Decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu** od dnia.................................. do dnia..................................
który by∏ zarejestrowany u nas/u was* Nr rej...........................................................................................................
W∏aÊciciel.....................................................................................................................................................................
(imi´ i nazwisko (nazwa lub firma))

.......................................................................................................................................................................................
adres zamieszkania (siedziby)

W przypadku pozytywnego potwierdzenia danych pojazd zostanie zarejestrowany u nas*.
Zarejestrowany zosta∏ u nas, po potwierdzeniu danych w ewidencji pojazdów*.
Nr rej........................................................*
W∏aÊciciel.....................................................................................................................................................................
(imi´ i nazwisko (nazwa lub firma))

.......................................................................................................................................................................................
(adres zamieszkania (siedziby))

Termin nast´pnego badania technicznego pojazdu**..............................................................................................
............................................
(podpis i imienna pieczàtka)
* Niepotrzebne skreÊliç.
** Dotyczy pojazdu czasowo

wycofanego z ruchu.

Uwaga:
Dopuszcza si´ wystawianie zawiadomienia/potwierdzenia w formie wydruku z systemu informatycznego.
Nie wype∏nia si´ rubryki przeznaczonej do wpisywania numeru silnika pojazdu — zgodnie z § 1 pkt 5 rozporzàdzenia Ministra
Transportu z dnia 6 paêdziernika 2006 r. zmieniajàcego rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych czynnoÊci organów w sprawach zwiàzanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 189, poz. 1398).

———————
77)

Za∏àcznik zmieniony przez za∏àcznik do rozporzàdzenia, o którym mowa w odnoÊniku 14) zgodnie z § 1 pkt 6 lit. c rozporzàdzenia, o którym mowa w odnoÊniku 14), ze zmianami wprowadzonymi przez z § 1 pkt 5 rozporzàdzenia, o którym mowa w odnoÊniku 3).
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR KARTY INFORMACYJNEJ POJAZDU78)
(papier formatu A4, uk∏ad strony pionowy)
strona 1

———————
78)

Ze zmianami wprowadzonymi przez z § 1 pkt 6 rozporzàdzenia, o którym mowa w odnoÊniku 3).
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strona 2

* Wpisujàc rodzaj paliwa, stosuje si´ nast´pujàce skróty: P – benzyna, D — olej nap´dowy,
M — mieszanka (paliwo–olej), LPG — gaz p∏ynny (propan-butan), CNG — gaz ziemny
spr´˝ony (metan), 999 — inne.
Uwaga: kart´ informacyjnà pojazdu wystawia si´ w formie wydruku z systemu informatycznego.79)
** Nie wype∏nia si´ rubryki przeznaczonej do wpisywania numeru silnika pojazdu — zgodnie z § 1 pkt 6 rozporzàdzenia Ministra Transportu z dnia 6 paêdziernika 2006 r. zmieniajàcego rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych czynnoÊci organów w sprawach zwiàzanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
(Dz. U. Nr 189, poz. 1398).

———————
79)

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 rozporzàdzenia, o którym mowa w odnoÊniku 11).

Poz. 968
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Za∏àcznik nr 4

KLASYFIKACJA POJAZDÓW
Tabela nr 1 — Rodzaje i podrodzaje pojazdów80)

———————
80)

Tabela nr 1 w brzmieniu ustalonym w za∏àczniku do rozporzàdzenia, o którym mowa w odnoÊniku 3), zgodnie
z § 1 pkt 7 rozporzàdzenia, o którym mowa w odnoÊniku 3).
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**)
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Dla ciàgników rolniczych i przyczep homologowanych przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 24 paêdziernika 2005 r. w sprawie homologacji typu ciàgników rolniczych i przyczep
(Dz. U. Nr 237, poz. 2009 oraz z 2006 r. Nr 42, poz. 291) mogà byç nieokreÊlone kategorie homologacyjne.
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Tabela nr 2 — Przeznaczenia pojazdów ze wzgl´du na specjalizacj´ z wyjàtkiem pojazdów specjalnych

Tabela nr 3 — Przeznaczenia pojazdów specjalnych
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Tabela nr 4 — Przeznaczenia pojazdów u˝ywanych do okreÊlonych celów

ObjaÊnienia:
Inny*/inna* — pojazd, który na podstawie wyciàgu ze Êwiadectwa homologacji lub zaÊwiadczenia z badania
technicznego zakwalifikowano do danego podrodzaju lub przeznaczenia nieokreÊlonego w zasadniczym podziale.
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Za∏àcznik nr 581)

STRUKTURA DANYCH GROMADZONYCH W KATALOGU MAREK I TYPÓW
POJAZDÓW HOMOLOGOWANYCH ORAZ DOPUSZCZONYCH DO RUCHU

———————
81)

W brzmieniu ustalonym przez za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia, o którym mowa w odnoÊniku 9), zgodnie z § 1 pkt 11 rozporzàdzenia, o którym mowa w odnoÊniku 9).

82)

Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 pkt 8 rozporzàdzenia, o którym mowa w odnoÊniku 3).

———————

— 10042 —

** Nie wype∏nia si´ rubryki przeznaczonej do wpisywania numeru silnika pojazdu — zgodnie z § 1 pkt 8 rozporzàdzenia Ministra Transportu z dnia 6 paêdziernika 2006 r.
zmieniajàcego rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych czynnoÊci organów w sprawach zwiàzanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów
w tych sprawach (Dz. U. Nr 189, poz. 1398).

* Nale˝y wpisaç odpowiedni rodzaj dokumentu, którego wykaz dotyczy.
Sposób prowadzenia wykazu:
1) nowe dokumenty i oznaczenia wpisuje si´ zbiorczo w jednym wierszu, podajàc iloÊç oraz specyfikacj´ numerowà;
2) wydanie dokumentu i oznaczenia odnotowuje si´ indywidualnie, wype∏niajàc kolumny 1—8.

Uwaga:

Strona 1 i nast´pne

WYKAZ DOKUMENTÓW KOMUNIKACYJNYCH I OZNACZE¡ POJAZDÓW
................................................................................*

Strona tytu∏owa

WZÓR WYKAZU DOKUMENTÓW KOMUNIKACYJNYCH
(ksià˝ka formatu A-4, uk∏ad stron poziomy)

Za∏àcznik nr 682)
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Poz. 968

83)

Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 pkt 9 rozporzàdzenia, o którym mowa w odnoÊniku 3).

— 10043 —

———————

Sposób prowadzenia wykazu:
1) nowe tablice rejestracyjne wpisuje si´ zbiorczo w jednym wierszu, podajàc iloÊç oraz zakres pojemnoÊci rejestracyjnej;
2) wydanie tablic rejestracyjnych odnotowuje si´ indywidualnie, wype∏niajàc kolumny 1—7;
3) tymczasowe tablice rejestracyjne zakwalifikowane do ponownego wydania oznacza si´ w uwagach (kol. 8), ich ponowne wydanie wpisuje si´ zgodnie z pkt 2.
*** Nie wype∏nia si´ rubryki przeznaczonej do wpisywania numeru silnika pojazdu — zgodnie z § 1 pkt 9 rozporzàdzenia Ministra Transportu z dnia 6 paêdziernika 2006 r.
zmieniajàcego rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych czynnoÊci organów w sprawach zwiàzanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 189, poz. 1398).

* Nale˝y wpisaç odpowiedni rodzaj tablic, którego wykaz dotyczy.
** Odpowiednio dla rodzaju wykazu.

Uwaga:

Strona 1 i nast´pne

WYKAZ
TABLIC REJESTRACYJNYCH
...............................................*

Strona tytu∏owa

WZÓR WYKAZU TABLIC REJESTRACYJNYCH
(ksià˝ka formatu A-4, uk∏ad strony poziomy)

Za∏àcznik nr 783)
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Poz. 968

