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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)) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 27 wrzeÊnia 2003 r. w sprawie szczegó∏owych
czynnoÊci organów w sprawach zwiàzanych z dopusz-
czeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów
w tych sprawach (Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 968)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) rozporzàdzeniu o rejestracji pojazdów — ro-

zumie si´ przez to rozporzàdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w spra-
wie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U.
z 2007 r. Nr 186, poz. 1322 oraz z 2009 r.
Nr 74, poz. 634);”,

b) po pkt 3a dodaje si´ pkt 3b w brzmieniu:
„3b) rozporzàdzeniu o wzorze karty zapytania

o dane SIS — rozumie si´ przez to rozpo-
rzàdzenie Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 2 listopada 2007 r.
w sprawie wzorów kart wpisu i wzorów
kart zapytania o dane w Systemie Informa-
cyjnym Schengen oraz sposobu ich wype∏-
niania (Dz. U. Nr 219, poz. 1630);”,

c) po pkt 7 dodaje si´ pkt 7a w brzmieniu:
„7a) bazie danych — rozumie si´ przez to baz´

danych s∏u˝àcà do gromadzenia i przetwa-
rzania danych i informacji przez organ reje-
strujàcy;”,

d) po pkt 9 dodaje si´ pkt 9a w brzmieniu:
„9a) innym dokumencie stwierdzajàcym reje-

stracj´ pojazdu — rozumie si´ przez to in-
ny ni˝ okreÊlony w pkt 9 dokument stwier-
dzajàcy rejestracj´ pojazdu, wydany przez

organ w∏aÊciwy do rejestracji pojazdów,
w paƒstwie nieb´dàcym paƒstwem cz∏on-
kowskim, Konfederacjà Szwajcarskà lub
paƒstwem cz∏onkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) —
stronà umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym;”,

e) pkt 18 otrzymuje brzmienie:
„18) paƒstwie cz∏onkowskim — rozumie si´

przez to paƒstwo cz∏onkowskie Unii Euro-
pejskiej;”,

f) uchyla si´ pkt 19,

g) pkt 20 otrzymuje brzmienie:
„20) systemie teleinformatycznym rejestracji —

rozumie si´ przez to system teleinforma-
tyczny, z wykorzystaniem którego organ
rejestrujàcy wykonuje czynnoÊci zwiàzane
z dopuszczeniem pojazdu do ruchu, za-
mieszcza dane i informacje w bazie danych
i sk∏ada zamówienia, o których mowa
w przepisach wydanych na podstawie
art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy, oraz system
teleinformatyczny ewidencji pojazdów;”,

h) po pkt 21 dodaje si´ pkt 22—25 w brzmieniu:
„22) danych SIS — rozumie si´ przez to dane,

o których mowa w art. 1 ust. 1 rozporzà-
dzenia (WE) nr 1986/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia
2006 r. w sprawie dost´pu s∏u˝b odpowie-
dzialnych w paƒstwach cz∏onkowskich za
wydawanie Êwiadectw rejestracji pojaz-
dów do Systemu Informacyjnego Schen-
gen drugiej generacji (SIS II) (Dz. Urz.
UE L 381 z 28.12.2006, str. 1);

23) centralnym organie technicznym KSI —
rozumie si´ przez to Komendanta G∏ówne-
go Policji;

24) karcie zapytania o pojazd — rozumie si´
przez to wype∏nionà kart´ zapytania o dane
SIS, której wzór jest okreÊlony w za∏àczni-
ku nr 16 do rozporzàdzenia o wzorze karty
zapytania o dane SIS;

25) karcie zapytania o dowód rejestracyjny —
rozumie si´ przez to wype∏nionà kart´ za-
pytania o dane SIS, której wzór jest okreÊ-
lony w za∏àczniku nr 17 do rozporzàdzenia
o wzorze karty zapytania o dane SIS.”;

2) w § 2:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Organ rejestrujàcy, z zastrze˝eniem § 14,

prowadzi rejestracj´ i wyrejestrowanie po-
jazdów oraz wykonuje inne czynnoÊci zwià-
zane z dopuszczeniem pojazdu do ruchu,
w systemie teleinformatycznym rejestracji,
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z dnia 21 lipca 2009 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych czynnoÊci organów 
w sprawach zwiàzanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

———————
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, Nr 18, poz. 97,
Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97,
poz. 802 i 803 i Nr 98, poz. 817.
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wed∏ug instrukcji w sprawie rejestracji po-
jazdów stanowiàcej za∏àcznik nr 1 do rozpo-
rzàdzenia, zwanej dalej „instrukcjà”.”,

b) dodaje si´ ust. 5 i 6 w brzmieniu:
„5. W przypadku z∏o˝enia przez w∏aÊciciela po-

jazdu wniosku o rejestracj´, czasowà reje-
stracj´ lub wyrejestrowanie pojazdu drogà
elektronicznà, zgodnie z warunkami i wzora-
mi okreÊlonymi w rozporzàdzeniu o reje-
stracji pojazdów, organ rejestrujàcy po po-
zytywnym zweryfikowaniu tego wniosku
wykonuje czynnoÊci zgodnie z procedurami
okreÊlonymi w za∏àczniku nr 1a do rozporzà-
dzenia.

6. Do wniosków sk∏adanych drogà elektronicz-
nà i dokumentów za∏àczanych do tych wnios-
ków przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ od-
powiednio.”;

3) po § 2 dodaje si´ § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. 1. Organ rejestrujàcy, rejestrujàc pojazd oraz
wydajàc wtórnik dowodu rejestracyjnego,
mo˝e sprawdziç odpowiednio, czy:

1) zg∏oszony do rejestracji pojazd nie zo-
sta∏ skradziony, przyw∏aszczony lub
utracony w inny sposób, wysy∏ajàc
kart´ zapytania o pojazd;

2) zosta∏a zg∏oszona utrata, kradzie˝ lub
zagubienie dowodu rejestracyjnego,
wysy∏ajàc kart´ zapytania o dowód
rejestracyjny.

2. Sprawdzenia, o którym mowa w ust. 1,
organ rejestrujàcy dokonuje, kierujàc
zapytanie o dane SIS do centralnego
organu technicznego KSI.

3. Organ rejestrujàcy, który ma bezpoÊredni
dost´p do ewidencji pojazdów, mo˝e kie-
rowaç zapytania okreÊlone w ust. 1 za
poÊrednictwem systemu teleinforma-
tycznego rejestracji.”;

4) § 3 i 3a otrzymujà brzmienie:

„§ 3. 1. Organ rejestrujàcy zamieszcza w bazie da-
nych dane i informacje o pojazdach zare-
jestrowanych, czasowo zarejestrowanych,
wyrejestrowanych oraz ich w∏aÊcicielach
i niektórych posiadaczach z uwzgl´dnie-
niem danych i informacji, o których mowa
w art. 80b ust. 1 i 1a ustawy.

2. Dane i informacje, z zastrze˝eniem § 7
ust. 2 i § 8 ust. 4 oraz z zachowaniem za-
sad okreÊlonych w instrukcji, organ reje-
strujàcy zamieszcza w bazie danych na
podstawie dokumentów wymaganych do
rejestracji pojazdu zgodnie z rozporzàdze-
niem o rejestracji pojazdów.

3. Dane i informacje, o których mowa
w art. 80b ust. 1 i 1a ustawy, organ reje-
strujàcy przekazuje z bazy danych, zgod-
nie z ustawà, do ewidencji pojazdów, na
zasadach okreÊlonych w przepisach wyda-
nych na podstawie art. 80e ust. 1 ustawy,
z wykorzystaniem systemu teleinforma-
tycznego rejestracji.

§ 3a. Organ rejestrujàcy zamawia spersonalizo-
wany dowód rejestracyjny w jednostce per-
sonalizujàcej, z wykorzystaniem systemu 
teleinformatycznego rejestracji, poprzez 
teletransmisj´ danych niezb´dnych do wy-
stawienia dowodu rejestracyjnego, o których
mowa w § 11 ust. 2 instrukcji.”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Urzàdzenia i system teleinformatyczny reje-

stracji s∏u˝àce do prowadzenia rejestracji po-
jazdów oraz przetwarzania danych dla bez-
pieczeƒstwa danych i informacji zawartych
w bazie danych powinny spe∏niaç warunki
okreÊlone w przepisach wydanych na pod-
stawie art. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z póên. zm.3)).”;

6) w § 9 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. Dla dokumentów, o których mowa w ust. 1,

organ rejestrujàcy mo˝e prowadziç archiwi-
zacj´ elektronicznà, zgodnie z przepisami wy-
danymi 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)), w takim przy-
padku w aktach pojazdu gromadzi si´ tylko
dokumenty, które nie sà zwracane w∏aÊcicie-
lowi pojazdu.

1b. Dla dokumentów za∏àczonych do wniosków
o rejestracj´, czasowà rejestracj´ lub wyreje-
strowanie pojazdu, sk∏adanych drogà elektro-
nicznà, organ rejestrujàcy prowadzi archiwi-
zacj´ elektronicznà, o której mowa w ust. 1a,
w takim przypadku w aktach pojazdu groma-
dzi si´ tylko dokumenty, które nie sà zwraca-
ne w∏aÊcicielowi pojazdu.”;

7) § 13 i 14 otrzymujà brzmienie:
„§ 13. Wykazy, o których mowa w § 11 i 12, organ

rejestrujàcy prowadzi w systemie teleinfor-
matycznym rejestracji z zachowaniem wa-
runków okreÊlonych w § 5.

§ 14. 1. W przypadku awarii systemu teleinfor-
matycznego rejestracji uniemo˝liwiajà-
cej wykonywanie czynnoÊci zwiàzanych
z dopuszczeniem pojazdu do ruchu
organ rejestrujàcy prowadzi rejestracj´
i wyrejestrowanie pojazdu oraz wykonu-
je inne czynnoÊci zwiàzane z dopuszcze-
niem 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 da-
nych i informacji w bazie danych, nale˝y
przechowywaç w osobnych teczkach.

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

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r.
Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708
i 711 oraz z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238.

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.
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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 teleinfor-
matycznego rejestracji informacje ko-
nieczne do prowadzenia wykazów, o któ-
rych mowa w § 11 i 12, organ rejestrujà-
cy gromadzi w formie pisemnej.

4. Dane i informacje, o których mowa
w ust. 1—3, zamieszcza si´ w bazie da-
nych niezw∏ocznie po usuni´ciu awarii
systemu teleinformatycznego rejestra-
cji.”;

8) w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia:

a) w § 1:

— w ust. 1:
— — wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje

brzmienie:
„Rejestrujàc pojazd, z zastrze˝eniem
ust. 1a—10 oraz § 3, organ rejestrujà-
cy:”, 

— — pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) przyjmuje tablice rejestracyjne, je-

˝eli pojazd by∏ zarejestrowany, albo
oÊwiadczenie, o którym mowa
w § 2 ust. 1 pkt 4 rozporzàdzenia
o rejestracji pojazdów;”,

— po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a—1d w brzmieniu:
„1a. Organ rejestrujàcy przyjmuje wnioski

o rejestracj´, czasowà rejestracj´ lub wy-
rejestrowanie pojazdu przekazywane
drogà elektronicznà na warunkach okreÊ-
lonych w rozporzàdzeniu o rejestracji
pojazdów.

1b. Organ rejestrujàcy mo˝e kierowaç do
centralnego organu technicznego KSI
zapytanie o dane SIS, o których mowa
w § 2a rozporzàdzenia.

1c. W przypadku gdy organ rejestrujàcy
skierowa∏ zapytanie o dane SIS do cen-
tralnego organu technicznego KSI i uzy-
ska∏ informacj´ z tego organu, ˝e zg∏o-
szony do rejestracji pojazd, którego do-
tyczy∏o zapytanie, zosta∏ skradziony,
przyw∏aszczony lub utracony w inny
sposób, odmawia rejestracji pojazdu.

1d. Uzyskanà z centralnego organu tech-
nicznego KSI informacj´, o której mowa
w ust. 1c, organ rejestrujàcy do∏àcza do
akt pojazdu; je˝eli organ rejestrujàcy
otrzyma∏ t´ informacj´ za poÊrednic-
twem systemu teleinformatycznego re-
jestracji, do∏àcza jej wydruk do akt po-
jazdu.”,

— ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. W przypadku pierwszej rejestracji pojazdu,

którego mark´ zgodnie z ustawà okreÊla
si´ jako „SAM”, organ rejestrujàcy przyj-
muje dokumenty okreÊlone w § 2 ust. 10
rozporzàdzenia o rejestracji pojazdów.”,

— w ust. 7 pkt 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3) zamieszcza na dowodzie odprawy celnej
przywozowej pojazdu sprowadzonego
z terytorium paƒstwa nieb´dàcego paƒ-
stwem cz∏onkowskim adnotacj´ o treÊci:
„Pojazd zarejestrowany, Nr rej. ...,
data ...”, wpisujàc numer rejestracyjny
i dat´ rejestracji, oraz przystawia pieczàt-
k´ organu rejestrujàcego, wykonuje kse-
rokopi´ tego dokumentu, a dokument
zwraca w∏aÊcicielowi pojazdu albo

4) sprawdza zamieszczenie na dowodzie
w∏asnoÊci pojazdu sprowadzonego z te-
rytorium paƒstwa nieb´dàcego paƒ-
stwem cz∏onkowskim odpowiedniej ad-
notacji potwierdzajàcej spe∏nienie for-
malnoÊci celnych w przypadku, o którym
mowa w § 1 pkt 8 lit. b rozporzàdzenia;”,

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

„§ 4a. 1. W przypadku gdy organ rejestrujàcy
otrzyma od organu w∏aÊciwego
w sprawach rejestracji pojazdu za gra-
nicà informacj´, w formie papierowej
lub elektronicznej, o zarejestrowaniu
za granicà pojazdu pochodzàcego z te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej, or-
gan rejestrujàcy sprawdza, czy dany
pojazd by∏ ostatnio zarejestrowany
przez ten organ rejestrujàcy, i do∏àcza
t´ informacj´ do akt pojazdu oraz za-
mieszcza jà w bazie danych.

2. W przypadku otrzymania informacji,
o której mowa w ust. 1, i stwierdzeniu,
˝e pojazd o danych zawartych w infor-
macji nie by∏ zarejestrowany przez or-
gan rejestrujàcy, do którego wp∏yn´∏a
informacja, organ ten sprawdza w ewi-
dencji pojazdów, jaki organ rejestrujà-
cy jest w∏aÊciwy w tej sprawie, i prze-
kazuje t´ informacj´ do tego organu.

3. W przypadku braku w ewidencji pojaz-
dów informacji o w∏aÊciwym organie
rejestrujàcym, organ rejestrujàcy
o braku takiej informacji w ewidencji
pojazdów powiadamia zagraniczny or-
gan, z którego otrzyma∏ informacj´,
oraz Policj´.”,

c) w § 5 w ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) zamieszcza na dowodzie odprawy celnej
przywozowej podwozia, ramy lub pojazdu,
z którego pochodzi podwozie lub rama, je-
˝eli pojazd, podwozie lub rama zosta∏y spro-
wadzone z terytorium paƒstwa nieb´dàcego
paƒstwem cz∏onkowskim, adnotacj´ o tre-
Êci: „Podwozie/ram´ zamontowano do po-
jazdu 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 pojaz-
du albo”,
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d) po § 5 dodaje si´ § 5a w brzmieniu:

„§ 5a. 1. W przypadku zg∏oszenia do pierwszej
rejestracji na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej pojazdu sprowadzonego
z zagranicy, w stosunku do którego
zg∏oszono utrat´, kradzie˝, zagubienie
lub zniszczenie dowodu rejestracyjne-
go wydanego przez organ w∏aÊciwy do
rejestracji pojazdu za granicà, organ
rejestrujàcy:
1) zamiast dowodu rejestracyjnego

przyjmuje do rejestracji wtórnik
dowodu rejestracyjnego, a nast´p-
nie uniewa˝nia go lub, przyjmuje
zaÊwiadczenie, o którym mowa
w art. 72 ust. 4 ustawy;

2) wykonuje kserokopi´ zaÊwiadczenia
wydanego przez w∏aÊciwy organ
Policji w kraju lub za granicà po-
twierdzajàcego zg∏oszenie kradzie˝y
tego dokumentu, po czym zaÊwiad-
czenie to zwraca w∏aÊcicielowi
pojazdu;

3) mo˝e poza czynnoÊciami, o których
mowa w pkt 1 i 2, wys∏aç kart´ zapy-
tania o dowód rejestracyjny do cen-
tralnego organu technicznego KSI.

2. W przypadku, o którym mowa w § 3
ust. 4c rozporzàdzenia o rejestracji po-
jazdów, organ rejestrujàcy:
1) wykonuje kserokopi´ zaÊwiadczenia

wydanego przez w∏aÊciwy organ Po-
licji w kraju lub za granicà potwier-
dzajàcego zg∏oszenie kradzie˝y tego
dokumentu, po czym zaÊwiadczenie
to zwraca w∏aÊcicielowi pojazdu;

2) przyjmuje dokument potwierdzajà-
cy odmow´ wydania w∏aÊcicielowi
pojazdu zaÊwiadczenia, o którym
mowa w art. 72 ust. 4 ustawy, przez
organ rejestrujàcy w∏aÊciwy ze
wzgl´du na miejsce ostatniej reje-
stracji pojazdu za granicà;

3) wyst´pujàc do organu rejestrujàce-
go w∏aÊciwego ze wzgl´du na miej-
sce ostatniej rejestracji pojazdu za
granicà o potwierdzenie danych za-
wartych w utraconym, skradzionym,
zagubionym lub zniszczonym dowo-
dzie rejestracyjnym, przyjmuje pi-
semne lub elektroniczne potwier-
dzenie tych danych z organu;

4) mo˝e poza czynnoÊciami, o których
mowa w pkt 1—3, wys∏aç kart´ zapy-
tania o dowód rejestracyjny do cen-
tralnego organu technicznego KSI.

3. W przypadku wys∏ania karty zapytania,
o której mowa w ust. 1 pkt 3, uzyskanà
z centralnego organu technicznego KSI
informacj´ o utracie, kradzie˝y, zagu-
bieniu dowodu rejestracyjnego organ
rejestrujàcy do∏àcza do akt pojazdu
albo zamieszcza potwierdzenie jej uzy-
skania w systemie teleinformatycznym
rejestracji.”,

e) w § 7 po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a w brzmieniu:

„2a) mo˝e wys∏aç kart´ zapytania o dowód reje-
stracyjny do centralnego organu technicz-
nego KSI, a po uzyskaniu potwierdzenia, ˝e
wed∏ug danych SIS dowód rejestracyjny
zosta∏ utracony lub skradziony, wykonuje
czynnoÊci okreÊlone w pkt 4—6;”,

f) po § 10a dodaje si´ § 10b w brzmieniu:
„§ 10b. W przypadku gdy dotychczasowy w∏a-

Êciciel pojazdu zarejestrowanego z∏o˝y
wniosek o wydanie nowego dowodu re-
jestracyjnego, organ rejestrujàcy, który
ma bezpoÊredni dost´p do ewidencji
pojazdów, dokonuje za poÊrednictwem
systemu teleinformatycznego rejes-
tracji, sprawdzenia przed∏o˝onych doku-
mentów, porównujàc dane i informacje
w nich zawarte z danymi i informacjami
zgromadzonymi w ewidencji pojazdów.
W przypadku stwierdzonej niezgodnoÊci
tych danych i informacji, organ rejestru-
jàcy przed zamówieniem spersonalizo-
wanego dowodu rejestracyjnego doko-
nuje ich korekty i aktualizacji na podsta-
wie przed∏o˝onych dokumentów.”,

g) w § 11:
— w ust. 1 dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:

„5) w rubryce „ADNOTACJE URZ¢DOWE”
na poczàtku i na koƒcu treÊci adnotacji
drukuje si´ znaki: „- - -”.”,

— po ust. 2a dodaje si´ ust. 2b i 2c w brzmieniu:
„2b. Organ rejestrujàcy, który ma bezpoÊred-

ni dost´p do ewidencji pojazdów i mo-
˝e za poÊrednictwem systemu tele-
informatycznego rejestracji korzystaç
ze zbioru danych osobowych PESEL lub
ze zbioru numerów identyfikacyjnych
REGON, wype∏niajàc rubryk´ C.1.2
i C.2.2, w przypadku wystàpienia nie-
zgodnoÊci pomi´dzy danymi zawartymi
w zbiorze danych osobowych PESEL
lub zbiorze numerów identyfikacyjnych
REGON a danymi zawartymi w doku-
mencie identyfikujàcym przedstawio-
nym przez w∏aÊciciela pojazdu (pozwa-
lajàcym potwierdziç to˝samoÊç osoby
wnioskujàcej oraz z wyszczególnionym
numerem PESEL w przypadku osoby
fizycznej lub potwierdzajàcym niezb´d-
ne dane wraz z wyszczególnionym nu-
merem REGON w przypadku osoby
prawnej), wpisuje w tych rubrykach
w dowodzie rejestracyjnym dane na
podstawie przed∏o˝onych dokumentów.

2c. Organ rejestrujàcy, wype∏niajàc rubry-
ki „RODZAJ POJAZDU” i „PRZEZNA-
CZENIE” w pozwoleniu czasowym,
w przypadku czasowej rejestracji
pojazdu podstawowego okreÊlonego
w przepisach wydanych na podstawie
art. 68 ust. 19 pkt 1 ustawy, wpisuje ro-
dzaj pojazdu stosownie do kategorii po-
jazdu okreÊlonej w wyciàgu ze Êwiadec-
twa homologacji lub w odpisie decyzji
zwalniajàcej pojazd z homologacji.
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W takim przypadku w pozwoleniu cza-
sowym nie wpisuje si´ informacji
o przeznaczeniu pojazdu.”;

9) po za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia dodaje si´
za∏àcznik nr 1a do rozporzàdzenia w brzmieniu
okreÊlonym w za∏àczniku do niniejszego rozporzà-
dzenia;

10) w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia:

a) w § 1:
— wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje

brzmienie:

„Po dokonaniu czasowej rejestracji pojazdu
z urz´du, a przed wystawieniem dowodu re-
jestracyjnego, organ rejestrujàcy stosuje od-
powiednio przepis § 2a rozporzàdzenia i pro-
wadzi, w razie koniecznoÊci, post´powanie
wyjaÊniajàce dotyczàce w∏asnoÊci pojazdu
i jego cech identyfikacyjnych oraz, w razie
koniecznoÊci, w przypadku:”,

— w pkt 3 dodaje si´ lit. d w brzmieniu:

„d) weryfikuje dane zawarte w dowodzie re-
jestracyjnym lub innym dokumencie
stwierdzajàcym rejestracj´ pojazdu, wy-
danym przez organ w∏aÊciwy w spra-
wach rejestracji tego pojazdu za granicà,
i w przypadku wàtpliwoÊci, co do doku-
mentu lub danych w nim zawartych, wy-
jaÊnia je z tym organem;”,

b) po § 1 dodaje si´ § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. W przypadku gdy organ rejestrujàcy po-
siada bezpoÊredni dost´p do ewidencji
pojazdów, przed wystawieniem dowodu
rejestracyjnego organ rejestrujàcy wery-
fikuje dane i informacje zawarte w doku-
mentach wymaganych do rejestracji po-
jazdu z danymi i informacjami zgroma-
dzonymi w ewidencji pojazdów za po-
Êrednictwem systemu teleinformatycz-
nego rejestracji.”,

c) w § 3a wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje
brzmienie:

„Zamiast czynnoÊci okreÊlonych w § 2 ust. 1—5
dopuszcza si´ dokonanie przez organ rejestrujà-
cy sprawdzenia danych i informacji o pojeêdzie
wczeÊniej zarejestrowanym na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej z wykorzystaniem w sys-
temie teleinformatycznym rejestracji elektro-
nicznej wymiany zawiadomieƒ i potwierdzeƒ,
o których mowa w § 2, do∏àczajàc:”,

d) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Organ rejestrujàcy, który ma bezpo-
Êredni dost´p do ewidencji pojazdów,
sprawdza za poÊrednictwem systemu
teleinformatycznego rejestracji doku-
menty wymagane do rejestracji pojaz-
du, porównujàc dane i informacje
w nich zawarte z danymi i informacjami
zawartymi w ewidencji pojazdów.

2. W przypadku gdy dane i informacje
zgromadzone w ewidencji pojazdów sà
zgodne z danymi i informacjami zawar-
tymi w sprawdzanych dokumentach, or-

gan rejestrujàcy rejestruje pojazd, po
otrzymaniu od administratora, o którym
mowa w art. 80a ust. 4 ustawy, informa-
cji o zgodnym z politykà bezpieczeƒstwa
przekazaniu danych do tej ewidencji
przez organ, w którym pojazd by∏
uprzednio zarejestrowany.

3. W przypadku gdy dane i informacje
zgromadzone w ewidencji pojazdów sà
zgodne z danymi i informacjami zawar-
tymi w sprawdzanych dokumentach, ale
zosta∏y przekazane przez organ rejestru-
jàcy, w którym pojazd by∏ uprzednio za-
rejestrowany, do ewidencji pojazdów
bez potwierdzenia zgodnie z politykà
bezpieczeƒstwa tej ewidencji, organ re-
jestrujàcy wysy∏a zawiadomienie w for-
mie komunikatu, za poÊrednictwem sys-
temu teleinformatycznego rejestracji,
do organu, w którym pojazd by∏ uprzed-
nio zarejestrowany. Organ rejestrujàcy
rejestruje pojazd po otrzymaniu od or-
ganu rejestrujàcego, w którym pojazd
by∏ uprzednio zarejestrowany, potwier-
dzenia, w formie komunikatu za poÊred-
nictwem systemu teleinformatycznego
rejestracji, o zgodnoÊci danych i infor-
macji zgromadzonych w ewidencji.

4. W przypadku gdy dane i informacje
zgromadzone w ewidencji pojazdów nie
sà zgodne z danymi i informacjami za-
wartymi w sprawdzanych dokumen-
tach, organ rejestrujàcy wysy∏a zawia-
domienie w formie komunikatu, za po-
Êrednictwem systemu teleinformatycz-
nego rejestracji, do organu rejestrujàce-
go, w którym pojazd by∏ uprzednio zare-
jestrowany.

5. Organ rejestrujàcy, w którym pojazd by∏
uprzednio zarejestrowany, po otrzyma-
niu zawiadomienia, o którym mowa
w ust. 4, sprawdza zgodnoÊç przekaza-
nych przez siebie do ewidencji pojaz-
dów danych i informacji z danymi i in-
formacjami zawartymi w aktach pojaz-
du i w bazie danych oraz:

1) w przypadku stwierdzenia zgodnoÊci
przekazanych przez siebie do ewiden-
cji pojazdów danych i informacji z da-
nymi i informacjami zawartymi w ak-
tach pojazdu i w bazie danych zwraca
otrzymane zawiadomienie w formie
komunikatu za poÊrednictwem syste-
mu teleinformatycznego rejestracji
do organu, od którego otrzyma∏ za-
wiadomienie, z adnotacjà „Nie po-
twierdzam danych pojazdu”;

2) w przypadku stwierdzenia niezgodno-
Êci przekazanych przez siebie do ewi-
dencji pojazdów danych i informacji
z danymi i informacjami zawartymi
w aktach pojazdu i w bazie danych:
a) aktualizuje dane i informacje w ba-

zie danych,
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b) przekazuje za poÊrednictwem sys-
temu teleinformatycznego reje-
stracji zaktualizowane dane i infor-
macje o pojeêdzie do administrato-
ra, o którym mowa w art. 80a
ust. 4 ustawy, celem ich zamiesz-
czenia w ewidencji pojazdów oraz

c) wysy∏a potwierdzenie w formie ko-
munikatu za poÊrednictwem syste-
mu teleinformatycznego rejestracji
do organu, od którego otrzyma∏
zawiadomienie, o którym mowa
w ust. 4, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania tego zawiadomienia.

6. W przypadku otrzymania zwrotu zawia-
domienia, o którym mowa w ust. 5
pkt 1, organ rejestrujàcy stosuje przepis
§ 2 ust. 6.

7. Organ rejestrujàcy po otrzymaniu po-
twierdzenia, o którym mowa w ust. 5
pkt 2 lit. c, rejestruje pojazd.

8. W przypadku braku dost´pu organu re-
jestrujàcego do ewidencji pojazdów sto-
suje si´ przepisy § 2—3a.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wjàtkiem: 

1) § 1 pkt 6 w zakresie § 9 ust. 1a — który wchodzi
w ˝ycie z dniem 1 lipca 2010 r.;

2) § 1 pkt 2 lit. b, § 1 pkt 6 w zakresie § 9 ust. 1b, § 1
pkt 8 lit. a tiret drugie w zakresie § 1 ust. 1a za∏àcz-
nika nr 1 do rozporzàdzenia, § 1 pkt 9 — które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

1 2 3

1 Rejestracja pojazdu 1. Organ rejestrujàcy wzywa w∏aÊciciela pojazdu drogà elektronicz-
nà, wysy∏ajàc wezwanie na adres internetowy, z którego otrzyma∏
wniosek, do przekazania do tego organu orygina∏ów wymaga-
nych dokumentów* oraz tablic (tablicy) rejestracyjnych, je˝eli jest
to wymagane — informujàc i wyznaczajàc w∏aÊcicielowi pojazdu
termin przekazania tych dokumentów i tablic (tablicy) rejestracyj-
nych, oraz odbioru w tym organie pozwolenia czasowego, zale-
galizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej. 

2. Przekazanie przez w∏aÊciciela pojazdu do organu orygina∏ów
wymaganych dokumentów* oraz tablic (tablicy) rejestracyjnych
mo˝e byç dokonane pocztà za potwierdzeniem odbioru lub
przesy∏kà kurierskà za zwrotnym pokwitowaniem odbioru, na
koszt w∏aÊciciela pojazdu. 
Po ich otrzymaniu i zweryfikowaniu organ rejestrujàcy mo˝e,
po uzgodnieniu drogà elektronicznà z w∏aÊcicielem pojazdu,
przes∏aç pozwolenie czasowe, zalegalizowane tablice (tablic´)
rejestracyjne, nalepk´ kontrolnà i decyzj´ o czasowej rejestracji
pojazdu — pocztà za potwierdzeniem odbioru, na koszt w∏aÊci-
ciela pojazdu. 

3. Organ rejestrujàcy wzywa w∏aÊciciela pojazdu drogà elektro-
nicznà do odbioru w tym organie dowodu rejestracyjnego, kar-
ty pojazdu i decyzji o rejestracji pojazdu albo po uzgodnieniu
z w∏aÊcicielem pojazdu drogà elektronicznà przesy∏a te doku-
menty pocztà za potwierdzeniem odbioru, na koszt w∏aÊciciela
pojazdu. Organ rejestrujàcy wydaje te dokumenty po dokona-
niu przez w∏aÊciciela pojazdu zwrotu do organu pozwolenia
czasowego lub po otrzymaniu pozwolenia czasowego pocztà za
potwierdzeniem odbioru lub przesy∏kà kurierskà za zwrotnym
pokwitowaniem odbioru, na koszt w∏aÊciciela pojazdu.

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 21 lipca 2009 r. (poz. 1003)

PRZEBIEG PROCEDURY PO OTRZYMANIU WNIOSKU ZWERYFIKOWANEGO POZYTYWNIE, 
Z¸O˚ONEGO DROGÑ ELEKTRONICZNÑ

Lp. Przedmiot wniosku Przebieg procedury
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1 2 3

2 Rejestracja czasowa pojazdu
(o której mowa w art. 74 ust. 2
pkt 2 ustawy)

1. Organ rejestrujàcy wzywa w∏aÊciciela pojazdu drogà elektro-
nicznà, wysy∏ajàc wezwanie na adres internetowy, z którego
otrzyma∏ wniosek, do przekazania do tego organu orygina∏ów
wymaganych dokumentów* oraz tablic (tablicy) rejestracyj-
nych, je˝eli jest to wymagane — informujàc i wyznaczajàc w∏a-
Êcicielowi pojazdu termin przekazania tych dokumentów i ta-
blic (tablicy) rejestracyjnych, oraz odbioru w tym organie po-
zwolenia czasowego i zalegalizowanych tymczasowych tablic
(tablicy) rejestracyjnych. 

2. Przekazanie przez w∏aÊciciela pojazdu do organu orygina∏ów
wymaganych dokumentów* i tablic (tablicy) rejestracyjnych
mo˝e byç dokonane pocztà za potwierdzeniem odbioru lub
przesy∏kà kurierskà za zwrotnym pokwitowaniem odbioru, na
koszt w∏aÊciciela pojazdu. 
Po ich otrzymaniu i zweryfikowaniu organ rejestrujàcy mo˝e,
po uzgodnieniu drogà elektronicznà z w∏aÊcicielem pojazdu,
przes∏aç pozwolenie czasowe, zalegalizowane tymczasowe ta-
blice (tablic´) rejestracyjne, nalepk´ kontrolnà oraz decyzj´
o czasowej rejestracji pojazdu — pocztà za potwierdzeniem od-
bioru, na koszt w∏aÊciciela pojazdu.

3 Wyrejestrowanie pojazdu 1. Organ rejestrujàcy wzywa w∏aÊciciela pojazdu drogà elektro-
nicznà, wysy∏ajàc wezwanie na adres internetowy, z którego
otrzyma∏ wniosek, do przekazania do tego organu orygina∏ów
wymaganych dokumentów* i tablic (tablicy) rejestracyjnych, je-
˝eli ich do∏àczenie jest wymagane. 
Przekazanie przez w∏aÊciciela pojazdu do organu orygina∏ów
wymaganych dokumentów* i tablic (tablicy) rejestracyjnych
mo˝e byç dokonane pocztà za potwierdzeniem odbioru lub
przesy∏kà kurierskà za zwrotnym pokwitowaniem odbioru, na
koszt w∏aÊciciela pojazdu. 

2. Organ rejestrujàcy wzywa w∏aÊciciela pojazdu drogà elektro-
nicznà do odbioru decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu, a w przy-
padku wyrejestrowania w celu wywozu pojazdu z kraju do inne-
go ni˝ Rzeczpospolita Polska paƒstwa cz∏onkowskiego tak˝e do
odbioru uniewa˝nionego dowodu rejestracyjnego albo po
uzgodnieniu drogà elektronicznà z w∏aÊcicielem pojazdu prze-
sy∏a decyzj´ o wyrejestrowaniu pojazdu, a w przypadku wy-
rejestrowania w celu wywozu pojazdu z kraju do innego ni˝
Rzeczpospolita Polska paƒstwa cz∏onkowskiego tak˝e uniewa˝-
niony dowód rejestracyjny — pocztà za potwierdzeniem odbio-
ru, na koszt w∏aÊciciela pojazdu.

* Przez wymagane dokumenty rozumie si´ dokumenty, o których mowa w ustawie, a tak˝e w rozporzàdzeniu o rejestracji
pojazdów.
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