
Na podstawie art. 75c pkt 2 ustawy z dnia 20 czerw-
ca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98,
poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106,
poz. 1216, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483
i Nr 53, poz. 649, z 2001 r. Nr 27, poz. 298, Nr 106,
poz. 1149, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 123,
poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 129, poz. 1444 i Nr 130,
poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676,
Nr 89, poz. 804 i Nr 113, poz. 984) zarzàdza si´, co na-
st´puje:

§ 1. 1. Przepisy rozporzàdzenia okreÊlajà:

1) tryb legalizacji tablic rejestracyjnych pojazdów,

2) wzór znaku legalizacyjnego,

3) warunki techniczne znaku legalizacyjnego.

2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) ustawie — rozumie si´ przez to ustaw´ z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym,

2) organie rejestrujàcym — rozumie si´ przez to odpo-
wiednio starost´, Wojewod´ Mazowieckiego oraz
organy dokonujàce rejestracji pojazdów, o których
mowa w art. 73 ust. 3 ustawy.

§ 2. 1. Legalizacji tablic rejestracyjnych dokonuje
z urz´du organ rejestrujàcy poprzez umieszczenie na
nich w wyznaczonym miejscu znaku legalizacyjnego.

2. Organ rejestrujàcy, wydajàc zgodnie z odr´bny-
mi przepisami dowód rejestracyjny lub pozwolenie
czasowe badawcze, dokonuje z urz´du legalizacji tablic
rejestracyjnych pojazdu, z zastrze˝eniem § 8.

§ 3. 1. Znaki legalizacyjne dzieli si´ na:

1) nalepki legalizacyjne s∏u˝àce do legalizacji tablic re-
jestracyjnych zwyczajnych, indywidualnych, zabyt-
kowych, dyplomatycznych oraz tymczasowych ba-
dawczych,

2) nalepki na tablice tymczasowe s∏u˝àce do legaliza-
cji tymczasowych tablic rejestracyjnych.

2. Wzory znaków legalizacyjnych oraz ich opis okre-
Êla za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 4. 1. Nalepka legalizacyjna sk∏ada si´ z trzech cz´-
Êci stanowiàcych komplet i jest indywidualnie numero-
wana jednym numerem dla wszystkich cz´Êci. Cz´Êci
A i B nalepki legalizacyjnej sà jednakowe i s∏u˝à do le-
galizacji tablic rejestracyjnych, o których mowa w § 3
ust. 1 pkt 1, cz´Êç C nalepki legalizacyjnej potwierdza
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legalizacj´ tablic rejestracyjnych poprzez wklejenie jej
w rubryce „adnotacje urz´dowe” dowodu rejestracyj-
nego lub odpowiednio pozwolenia czasowego badaw-
czego.

2. Je˝eli pojazd zgodnie z odr´bnymi przepisami
jest oznaczany jednà tablicà rejestracyjnà, organ reje-
strujàcy jednà z nalepek s∏u˝àcych do legalizacji tablic
umieszcza na tablicy rejestracyjnej, drugà do∏àcza do
akt pojazdu, wklejajàc jà w rubryce „adnotacje urz´do-
we” karty informacyjnej pojazdu, o której mowa
w przepisach w sprawie szczegó∏owych czynnoÊci or-
ganów dopuszczajàcych pojazdy do ruchu.

3. Nalepka na tablice tymczasowe legalizuje tabli-
ce, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, oraz informuje
o terminie wa˝noÊci wydanego pozwolenia czasowe-
go.

4. Organ rejestrujàcy przed naklejeniem na tablice
nalepki, o której mowa w ust. 3, okreÊla na niej termin
wa˝noÊci wydanego pozwolenia czasowego, wycina-
jàc lub skreÊlajàc w sposób trwa∏y znakiem „X” odpo-
wiednie pola nalepki.

§ 5. W przypadku utraty lub zniszczenia nalepki le-
galizacyjnej, organ rejestrujàcy, na wniosek w∏aÊcicie-
la pojazdu, dokonuje legalizacji tablic rejestracyjnych
po:

1) przedstawieniu dowodu rejestracyjnego, pozwole-
nia czasowego lub pozwolenia czasowego badaw-
czego oraz tablic (tablicy) rejestracyjnych,

2) z∏o˝eniu przez w∏aÊciciela pojazdu stosownego
oÊwiadczenia pod odpowiedzialnoÊcià karnà za
sk∏adanie fa∏szywych zeznaƒ.

§ 6. W przypadku utraty lub zniszczenia nalepki na
tablice tymczasowe, organ rejestrujàcy, na wniosek

w∏aÊciciela pojazdu, dokonuje legalizacji tymczaso-
wych tablic rejestracyjnych po:

1) przedstawieniu pozwolenia czasowego oraz tym-
czasowych tablic (tablicy) rejestracyjnych,

2) z∏o˝eniu przez w∏aÊciciela pojazdu stosownego
oÊwiadczenia pod odpowiedzialnoÊcià karnà za
sk∏adanie fa∏szywych zeznaƒ.

§ 7. 1. Znaki legalizacyjne wydane wed∏ug wzoru
okreÊlonego w dotychczasowych przepisach zachowu-
jà swojà wa˝noÊç.

2. Znaki legalizacyjne wed∏ug wzoru okreÊlonego
w dotychczasowych przepisach sà równoznaczne z na-
lepkami legalizacyjnymi okreÊlonymi niniejszym roz-
porzàdzeniem.

§ 8. Tablice rejestracyjne wydane wed∏ug wzoru
obowiàzujàcego przed dniem 1 lipca 1999 r. zgodnie
z art. 4 ust. 9 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o zmianie
ustawy — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 129,
poz. 1444 i Nr 154, poz. 1798) uznaje si´ za zalegalizo-
wane bez koniecznoÊci umieszczania na nich nalepek
legalizacyjnych.

§ 9. Organ rejestrujàcy do czasu wyczerpania zapa-
sów, jednak nie d∏u˝ej ni˝ do dnia 31 grudnia 2002 r.,
mo˝e u˝ywaç do legalizacji tymczasowych tablic reje-
stracyjnych nalepek na tablice tymczasowe wed∏ug
wzoru obowiàzujàcego przed wejÊciem w ˝ycie rozpo-
rzàdzenia.

§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.
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