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Na podstawie art. 80e ust. 1 ustawy z dnia 20 czerw-
ca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 108, poz. 908, z późn. zm.2)) zarządza się, co nastę-
puje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji z dnia 19 września 2001 r. w spra-
wie centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. Nr 106, 
poz. 1166 oraz z 2003 r. Nr 232, poz. 2338) wprowadza 
się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  Stacje kontroli pojazdów przekazują nie-
zwłocznie po dokonaniu badania technicz-
nego, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
roboczych od dnia jego wykonania, do  
ewidencji, poprzez teletransmisję:

1)  dane o terminie badania technicznego,

2)  informację o dodatkowym badaniu tech-
nicznym przeprowadzonym po naprawie 
wynikającej ze zdarzenia powodującego 
odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń 
z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia 
określonego w grupie 3 działu II załączni-
ka do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. 
o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 11, poz. 66 i Nr 81, poz. 530),

3)  informacje o zatrzymaniu dowodu reje-
stracyjnego w następstwie badania tech-
nicznego,

4)  informacje o zatrzymaniu pozwolenia 
czasowego w następstwie badania tech-
nicznego.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a.  W przypadku pojazdów wymienionych 
w art. 73 ust. 3 ustawy dane, o których mo-
wa w ust. 2 pkt 1—3, są przekazywane do 
ewidencji za pośrednictwem ich organów 
rejestrujących w ciągu 3 dni roboczych od 
dnia uzyskania przez organ rejestrujący in-
formacji o wykonaniu badania, przy czym 
stacje kontroli pojazdów przekazują dane 
do organu rejestrującego niezwłocznie po 
dokonaniu badania, nie później niż w ciągu 
3 dni roboczych od dnia jego wykonania.”;

2) w § 5 w ust. 5:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dane o pojeździe obejmujące: 

a) markę, typ i model,

b) rodzaj,

c) podrodzaj,

d) rodzaj paliwa,

e) rok produkcji,

f) datę pierwszej rejestracji,

g) przeznaczenie,

h) pojemność i moc silnika,

 i) dopuszczalną masę całkowitą, 

 j) dopuszczalną ładowność, 

k) liczbę osi,”, 

b) w pkt 4 dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e)  wyrejestrowaniu pojazdu — data i przyczy-
na wyrejestrowania,”.

§ 2. 1. Stacje kontroli pojazdów przekazują do  
ewidencji poprzez teletransmisję dane gromadzone 
we własnym systemie informatycznym wytworzone 
po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, 
niezwłocznie po uzyskaniu dostępu do systemu telein-
formatycznego, w którym prowadzona jest ewidencja.

2. W przypadku nieposiadania dostępu do syste-
mu teleinformatycznego, przekazywanie danych może 
odbywać się na zasadach dotychczasowych, nie dłu-
żej niż przez 8 miesięcy od dnia wejścia w życie niniej-
szego rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: 
J. Miller
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 22 czerwca 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji pojazdów

1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje dzia-
łem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na 
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604). 

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone 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, 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, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323 oraz 
z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 43, poz. 246.


