
Dziennik Ustaw Nr 74 — 5880 — Poz. 634

Na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z póên. zm.2)) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznacza-
nia pojazdów (Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 1 w ust. 2:

a) uchyla si´ pkt 10,

b) dodaje si´ pkt 13—17 w brzmieniu:

„13) bezpiecznym podpisie elektronicznym —
rozumie si´ przez to podpis elektroniczny
weryfikowany za pomocà wa˝nego kwalifi-
kowanego certyfikatu, przy zachowaniu za-
sad przewidzianych w ustawie z dnia
18 wrzeÊnia 2001 r. o podpisie elektronicz-
nym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z póên.
zm.3));

14) ustawie o informatyzacji — rozumie si´
przez to ustaw´ z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji dzia∏alnoÊci podmiotów
realizujàcych zadania publiczne (Dz. U.
Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 12, poz. 65
i Nr 73, poz. 501 oraz z 2008 r. Nr 127,
poz. 817);

15) formacie danych — rozumie si´ przez to
format danych okreÊlony w rozporzàdzeniu
wydanym na podstawie art. 18 pkt 1 usta-
wy o informatyzacji;

16) danych SIS — rozumie si´ przez to dane,
o których mowa w art. 1 ust. 1 rozporzàdze-
nia nr 1986/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie
dost´pu s∏u˝b odpowiedzialnych w paƒ-
stwach cz∏onkowskich za wydawanie Êwia-

dectw rejestracji pojazdów do Systemu
Informacyjnego Schengen drugiej genera-
cji (Dz. Urz. UE L 381 z 28.12.2006, str. 1);

17) centralnym organie technicznym KSI — ro-
zumie si´ przez to Komendanta G∏ównego
Policji.”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W celu rejestracji pojazdu w∏aÊciciel pojaz-
du, z zastrze˝eniem ust. 2—13 oraz § 3, sk∏a-
da w organie rejestrujàcym wniosek o reje-
stracj´ pojazdu, zwany dalej „wnioskiem
o rejestracj´”, do którego do∏àcza:

1) dowód w∏asnoÊci pojazdu;

2) kart´ pojazdu, je˝eli by∏a wydana;

3) dowód rejestracyjny, je˝eli pojazd by∏ za-
rejestrowany, oraz

4) tablice (tablic´) rejestracyjne, je˝eli po-
jazd by∏ zarejestrowany; w przypadku po-
jazdu sprowadzonego z zagranicy bez ta-
blic rejestracyjnych lub koniecznoÊci
zwrotu tych tablic do organu rejestrujàce-
go paƒstwa, z którego pojazd zosta∏ spro-
wadzony, w∏aÊciciel pojazdu zamiast ta-
blic rejestracyjnych do∏àcza stosowne
oÊwiadczenie.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Obowiàzek oddania dowodu rejestracyjne-
go i tablic rejestracyjnych, o których mowa
w ust. 1, nie dotyczy zarejestrowanego po-
jazdu, o którym mowa w art. 72 ust. 2 pkt 3
ustawy.”,

c) w ust. 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zaÊwiadczenie z przeprowadzonego bada-
nia pojazdu zabytkowego co do zgodnoÊci
z warunkami technicznymi, o którym mowa
w art. 68 ust. 18 ustawy, oraz protokó∏ oce-
ny stanu technicznego pojazdu zabytkowe-
go.”,

d) w ust. 10 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) zaÊwiadczenie o przeprowadzonym badaniu
zgodnoÊci pojazdu marki „SAM” z warunka-
mi technicznymi, o którym mowa w art. 68
ust. 18 ustawy, oraz dokument identyfikacyj-
ny badanego pojazdu marki „SAM”.”,

e) po ust. 12 dodaje si´ ust. 12a w brzmieniu:

„12a. Przed wydaniem dowodu rejestracyjnego
organ rejestrujàcy, korzystajàc z upraw-
nienia, o którym mowa w ustawie z dnia
24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospo-
litej Polskiej w Systemie Informacyjnym
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z dnia 28 kwietnia 2009 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

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

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

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175,
poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497,
z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190,
poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r.
Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123,
poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214,
Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320,
Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234,
poz. 1573 i 1574 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 18, poz. 97. 

3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152
i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r.
Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050 oraz z 2009 r.
Nr 18, poz. 97.
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Schengen oraz Systemie Informacji Wizo-
wej (Dz. U. Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008 r.
Nr 195, poz. 1198 i Nr 216, poz. 1367), mo-
˝e skierowaç zapytanie o dane SIS do
centralnego organu technicznego KSI na
wype∏nionej karcie zapytania zgodnej
z wzorem okreÊlonym w przepisach wy-
danych na podstawie art. 22 ust. 3 tej
ustawy.”;

3) w § 3:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dowód odprawy celnej przywozowej, je˝eli
pojazd zosta∏ sprowadzony z terytorium
paƒstwa nieb´dàcego paƒstwem cz∏onkow-
skim;”,

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dowód odprawy celnej przywozowej, je˝eli
pojazd zosta∏ sprowadzony z terytorium
paƒstwa nieb´dàcego paƒstwem cz∏onkow-
skim;”,

c) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a—4c w brzmieniu:

„4a. W przypadku zg∏oszenia do pierwszej reje-
stracji na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej pojazdu sprowadzonego z zagranicy
i zg∏oszenia utraty, kradzie˝y, zagubienia
lub zniszczenia dowodu rejestracyjnego
wydanego przez organ w∏aÊciwy do reje-
stracji pojazdu za granicà, w∏aÊciciel pojaz-
du do∏àcza wydany przez ten organ wtór-
nik dowodu rejestracyjnego albo:

1) zaÊwiadczenie, o którym mowa w art. 72
ust. 4 ustawy, oraz

2) zaÊwiadczenie wydane przez w∏aÊciwy
organ Policji w kraju lub za granicà po-
twierdzajàce zg∏oszenie kradzie˝y tego
dokumentu.

4b. W przypadku, o którym mowa w ust. 4a,
organ rejestrujàcy, zgodnie z § 2 ust. 12a,
mo˝e skierowaç zapytanie dotyczàce utra-
conego, skradzionego lub zagubionego do-
wodu rejestracyjnego o dane SIS do cen-
tralnego organu technicznego KSI.

4c. W przypadku, o którym mowa w ust. 4a, je-
˝eli organ rejestrujàcy w∏aÊciwy ze wzgl´-
du na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu
za granicà odmawia pisemnie w∏aÊcicielo-
wi pojazdu wydania zaÊwiadczenia, organ
rejestrujàcy mo˝e wystàpiç do tego organu
o potwierdzenie danych zawartych w utra-
conym, skradzionym, zagubionym lub
zniszczonym dowodzie rejestracyjnym.
Uzyskane przez organ rejestrujàcy pisemne
lub elektroniczne potwierdzenie z organu
za granicà zast´puje zaÊwiadczenie, o któ-
rym mowa w art. 72 ust. 4 ustawy.”,

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku pojazdu sprowadzonego z te-
rytorium paƒstwa nieb´dàcego paƒstwem
cz∏onkowskim, Konfederacjà Szwajcarskà
lub paƒstwem cz∏onkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) —

stronà umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym zamiast dowodu rejestracyj-
nego dopuszcza si´ przedstawienie innego
dokumentu stwierdzajàcego rejestracj´ po-
jazdu, wydanego przez organ w∏aÊciwy do
rejestracji pojazdów w tym paƒstwie.”;

4) po § 3a dodaje si´ § 3b w brzmieniu:

„§ 3b. Przepisy § 3 ust. 2a i § 3a stosuje si´ rów-
nie˝ do dowodów rejestracyjnych i pojaz-
dów z paƒstw cz∏onkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).”;

5) w § 14 w ust. 1 w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) dowód odprawy celnej przywozowej, je˝eli
podwozie lub rama zosta∏y sprowadzone z te-
rytorium paƒstwa nieb´dàcego paƒstwem
cz∏onkowskim,”;

6) po rozdziale 2 dodaje si´ rozdzia∏ 2a w brzmieniu:

„Rozdzia∏ 2a
Rejestracja pojazdu drogà elektronicznà

§ 15a. Organ rejestrujàcy prowadzi sprawy reje-
stracji i wyrejestrowania pojazdów, o któ-
rych mowa w rozdziale 2, równie˝ drogà
elektronicznà, z zachowaniem warunków
okreÊlonych w niniejszym rozdziale.

§ 15b. 1. Organ rejestrujàcy prowadzi sprawy,
o których mowa w § 15a, za poÊrednic-
twem w∏asnej strony Biuletynu Informa-
cji Publicznej.

2. W Biuletynie Informacji Publicznej organ
rejestrujàcy udost´pnia:

1) wydzielonà skrzynk´ podawczà oraz
jej adres, s∏u˝àcà sk∏adaniu wniosków
drogà elektronicznà oraz za∏àczników
do tych wniosków;

2) akceptowane wzory wniosków;

3) informacje o:

a) procedurze sk∏adania wniosków
drogà elektronicznà i wymaganych
dokumentach za∏àczanych do tych
wniosków,

b) podstawach prawnych i wymaga-
nych op∏atach zwiàzanych ze sk∏a-
danym wnioskiem,

c) ustalonej strukturze i formacie da-
nych,

d) numerze konta, na który mogà byç
dokonywane wymagane przepisa-
mi op∏aty zwiàzane ze sk∏adanym
wnioskiem,

e) formacie i wymaganej jakoÊci za-
pewniajàcej odpowiednià czytel-
noÊç skanowanych dokumentów,
za∏àczanych do wniosków sk∏ada-
nych drogà elektronicznà,

f) testach akceptacyjnych,
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g) stronie internetowej producenta
blankietów, o którym mowa w prze-
pisach o warunkach dystrybucji
blankietów dowodów rejestracyj-
nych, pozwoleƒ czasowych i nale-
pek kontrolnych;

4) informator o najcz´Êciej zadawanych
pytaniach do organu rejestrujàcego
i udzielonych przez ten organ odpo-
wiedziach.

§ 15c. 1. Do wykonywania czynnoÊci, o których
mowa w § 15a, organ rejestrujàcy opra-
cowuje oprogramowanie dla wydzielonej
skrzynki podawczej obs∏ugujàcej sk∏ada-
nie wniosków oraz za∏àczników do tych
wniosków. Oprogramowanie musi byç
kompatybilne z oprogramowaniem inter-
fejsowym systemu teleinformatycznego,
okreÊlonego w przepisach wydanych na
podstawie art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy.

2. Oprogramowanie interfejsowe umo˝li-
wia wymian´ danych, pobranych z opro-
gramowania skrzynki podawczej organu
rejestrujàcego, z systemem teleinforma-
tycznym.

3. Oprogramowanie interfejsowe udost´p-
nia producent blankietów i podaje do
publicznej wiadomoÊci na swojej stronie
internetowej okreÊlone w nim struktury,
format danych oraz format skanowanych
dokumentów.

4. Stosowane struktury dokumentów elek-
tronicznych, formaty danych oraz proto-
ko∏y komunikacyjne i szyfrujàce powinny
odpowiadaç wymaganiom okreÊlonym
w rozporzàdzeniu, o którym mowa w § 1
ust. 2 pkt 15.

5. FunkcjonalnoÊç oprogramowania inter-
fejsowego podlega testom akceptacyj-
nym i badaniom, o których mowa w prze-
pisach wydanych na podstawie art. 21
ust. 6 ustawy o informatyzacji.

§ 15d. Wnioski o rejestracj´, czasowà rejestracj´
albo wyrejestrowanie pojazdu sk∏adane
drogà elektronicznà powinny byç zgodne
z wzorem okreÊlonym w za∏àczniku nr 1 do
rozporzàdzenia.

§ 15e. 1. W∏aÊciciel pojazdu mo˝e z∏o˝yç wniosek
drogà elektronicznà zgodny z wzorem
okreÊlonym dla wniosków sk∏adanych tà
drogà, wype∏niajàc odpowiedni formu-
larz udost´pniony na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej w∏aÊciwego organu
rejestrujàcego.

2. Wype∏niony wniosek przekazuje si´ za
poÊrednictwem elektronicznej skrzynki
podawczej, zamieszczonej w portalu Biu-
letynu Informacji Publicznej w∏aÊciwego
organu rejestrujàcego.

3. Wniosek powinien byç opatrzony:

1) podpisem stanowiàcym podanie w po-
staci elektronicznej danych: imienia
i nazwiska lub nazwy w∏aÊciciela pojaz-

du oraz jego adresu zamieszkania/sie-
dziby, uwierzytelnionym zgodnie z usta-
wà o informatyzacji, albo

2) bezpiecznym podpisem elektronicz-
nym

— okreÊlonym we wzorze wniosku jako
„podpis w∏aÊciciela pojazdu”.

4. Do wniosku w∏aÊciciel pojazdu do∏àcza,
w formacie i zgodnie z wymaganiami po-
danymi przez organ rejestrujàcy, zeska-
nowane dokumenty, wymagane przepi-
sami ustawy i niniejszego rozporzàdze-
nia, wraz z za∏àczonym potwierdzeniem
elektronicznym dokonania przelewu wy-
maganych op∏at albo zeskanowanym do-
wodem wp∏aty tych op∏at. Dopuszcza si´
za∏àczanie zdj´ç tablic rejestracyjnych
wykonanych technikà cyfrowà.

§ 15f. W zakresie wnoszenia wniosków lub innych
dokumentów, urz´dowego poÊwiadczenia
ich odbioru oraz zachowania terminów dla
dokumentów wys∏anych drogà elektronicz-
nà stosuje si´ odpowiednio przepisy:

1) rozporzàdzenia wydanego na podstawie
art. 16 ust. 3 ustawy o informatyzacji;

2) rozporzàdzenia wydanego na podstawie
art. 391 § 2 Kodeksu post´powania admi-
nistracyjnego.

§ 15g. 1. W przypadku z∏o˝enia drogà elektronicz-
nà, przez w∏aÊciciela pojazdu, wniosku
nieodpowiadajàcego wzorowi i wymaga-
niom, zamieszczonym w Biuletynie Infor-
macji Publicznej w∏aÊciwego organu re-
jestrujàcego, lub nieza∏àczenia wszyst-
kich wymaganych dokumentów i dowo-
du op∏at, organ rejestrujàcy informuje
drogà elektronicznà w∏aÊciciela pojazdu
o koniecznoÊci dokonania uzupe∏nienia
dokumentów i op∏at drogà elektronicznà.

2. Przebieg procedury po otrzymaniu wnios-
ku z∏o˝onego drogà elektronicznà, zwery-
fikowanego pozytywnie przez organ reje-
strujàcy, okreÊlajà przepisy o szczegó∏o-
wych czynnoÊciach organów w sprawach
zwiàzanych z dopuszczeniem pojazdu do
ruchu.

§ 15h. Do dokumentów elektronicznych powstajà-
cych w organach rejestrujàcych, w zwiàzku
z prowadzeniem spraw, o których mowa
w niniejszym rozdziale, stosuje si´ przepisy
wydane na podstawie art. 5 ust. 2b ustawy
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r.
Nr 97, poz. 673, z póên. zm.4)).”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem § 1 pkt 6, któ-
ry wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

———————
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170,
poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 64, poz. 426,
z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 39, poz. 307.


