
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 19 czerwca 2019 r.

Poz. 1143

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 4 czerwca 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

Na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a i c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1990, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznacza-
nia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. poz. 2355 oraz z 2018 r. poz. 893) wprowadza się następują-
ce zmiany:

1)  w § 20:

a)  uchyla się ust. 4 i 5,

b)  uchyla się ust. 7;

2)  w § 26 uchyla się pkt 5;

3)  w § 28 uchyla się ust. 8;

4)  w § 31 w ust. 2 uchyla się pkt 7;

5)  w § 33 w pkt 2 w lit. a skreśla się wyrazy „i tymczasowych badawczych”;

6)  załącznik nr 6 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

7)  uchyla się załącznik nr 9 do rozporządzenia;

8)  w załączniku nr 12 do rozporządzenia w tabeli „Wyróżniki województw i powiatów dla tablic rejestracyjnych” w ko-
lumnie 5:

a)  w lp. 6 w wierszu dotyczącym powiatu „Krakowskiego” po literach „RA” dodaje się przecinek i litery „RK”,

b)  w lp. 11 w wierszu dotyczącym powiatu „Kartuskiego” po literach „KA” dodaje się przecinek i litery „KY”,

c)  w lp. 12 w wierszu dotyczącym powiatu „Cieszyńskiego” po literach „CI” dodaje się przecinek i litery „CN”;

9)  w załączniku nr 13 do rozporządzenia:

a)  w pkt 1.1 w ppkt 1 skreśla się wyrazy „i tymczasową badawczą”,

b)  skreśla się rysunki 21, 23, 25 i 27.

§ 2. Tymczasowe  tablice  (tablica)  rejestracyjne badawcze wydane wraz z pozwoleniem czasowym, o którym mowa 
w art. 8 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 79, 650 i 957 oraz z 2019 r. poz. 53), a także ich wtórniki zachowują ważność przez okres, na jaki 
zostało wydane to pozwolenie.

1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2244 i 2322 oraz z 2019 r. poz. 53, 60, 730, 
752, 870 i 1123.
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§ 3. 1. Wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia pozwolenia czasowe do wielokrotnego stoso-
wania, o których mowa w § 20 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, a także ich wtórniki zachowują ważność 
przez okres, na jaki zostały wydane.

2. Tymczasowe tablice (tablica) rejestracyjne wydane wraz z pozwoleniem czasowym do wielokrotnego stosowania, 
o których mowa w § 20 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, a także ich wtórniki zachowują ważność przez okres, 
na jaki zostało wydane to pozwolenie.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 lipca 2019 r., z wyjątkiem § 1 pkt 8, który wchodzi w życie z dniem 
następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury  
z dnia 4 czerwca 2019 r. poz. (…)  

 
WZÓR DECYZJI O REJESTRACJI, CZASOWEJ REJESTRACJI 

ALBO WYREJESTROWANIU POJAZDU 
(format A5 lub A4) 

 

A* 
 
......................................................                                                  .......................................... 
       (pieczęć lub wydruk                                                                                                 (miejscowość, data) 
      organu rejestrującego)                                                                                 

DECYZJA 
  
  
Na podstawie art. 73/74/79** ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku 
.................................................................................................................................................. 
                                                                                              (imię, nazwisko lub nazwa właściciela) 

z dnia .................................. rejestruję/czasowo rejestruję/wyrejestrowuję** pojazd marki 
............................................., nr nadwozia ......................................, wydając/uchylając** 
dowód rejestracyjny/pozwolenie czasowe** seria nr ................................., tablice 
rejestracyjne nr .......................................... zalegalizowane znakiem legalizacyjnym nr 
.......................... oraz nalepkę kontrolną** i kartę pojazdu seria nr ...................................**. 
Uzasadnienie: 
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
 
Pouczenie o przysługującym stronie prawie do wniesienia odwołania od decyzji: 
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie.  
 
                                                                             ........................................................... 

(podpis osoby upoważnionej)*** 

 

........................................................... 
      (imię i nazwisko, stanowisko osoby upoważnionej) 

 
 
_______________ 
    * Wypełnia organ rejestrujący. 
  ** Niepotrzebne skreślić. 
***  Dokument wystawiony w postaci papierowej należy opatrzyć pieczęcią podpisującego. 

 

  

B* 
Potwierdzam odbiór decyzji o rejestracji/czasowej rejestracji/wyrejestrowaniu pojazdu**, 
dowodu rejestracyjnego/pozwolenia czasowego** seria nr ....................................., 
zalegalizowanych tablic rejestracyjnych** nr ......................................................................... 
oraz nalepki kontrolnej** i karty pojazdu seria nr ............................................**. 

.............................................................                   
                                                                                                          (data i czytelny podpis właściciela)  

_________________ 
    * Wypełnia właściciel. 
  ** Niepotrzebne skreślić. 
 

  

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 4 czerwca 2019 r. (poz. 1143)

WZÓR DECYZJI O REJESTRACJI, CZASOWEJ REJESTRACJI ALBO WYREJESTROWANIU POJAZDU
(format A5 lub A4)




