DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 25 stycznia 2022 r.
Poz. 167

RO ZPO RZĄDZENIE
M INISTRA INFRASTRUK T URY 1)
z dnia 14 stycznia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem
pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
Na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450,
z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów
w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2130, z 2020 r. poz. 2168 oraz z 2021 r. poz. 1007, 1604 i 2080) w załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:
1)

w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku gdy wraz z wnioskiem o rejestrację pojazdu został złożony wniosek o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego i zostały spełnione warunki, o których mowa w art. 73 ust. 1a ustawy, organ rejestrujący:
1)

sprawdza zgodność zawartych we wniosku o rejestrację pojazdu danych dotyczących:
a)

właściciela,

b) pojazdu – cech identyfikacyjnych i danych technicznych;
2)

pobiera określone przepisami opłaty;

3)

legalizuje dotychczasowe tablice (tablicę) rejestracyjne zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu o legalizacji tablic rejestracyjnych;

4)

wykonuje czynności, o których mowa w § 2 ust. 1b albo 1c;

5)

zamawia spersonalizowany dowód rejestracyjny;

6)

wypełnia kartę pojazdu, jeżeli była wydana, z wyłączeniem sytuacji, gdy w dowodzie rejestracyjnym znajduje
się adnotacja „Rejestracja – art. 73c ustawy” i karta pojazdu nie była wypełniona przez organ rejestrujący – po
czym zwraca ją właścicielowi pojazdu;

7)

wystawia w dwóch egzemplarzach decyzję o rejestracji pojazdu;

8)

wydaje:
a)

1)
2)

za pisemnym potwierdzeniem właściciela pojazdu w części „B” decyzji o rejestracji pojazdu określonej w załączniku nr 6 do rozporządzenia o rejestracji pojazdów – dowód rejestracyjny oraz jeden egzemplarz decyzji
o rejestracji pojazdu albo
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b) za pisemnym potwierdzeniem właściciela pojazdu w części „B” decyzji o rejestracji pojazdu określonej
w załączniku nr 7 do rozporządzenia o rejestracji pojazdów – dowód rejestracyjny oraz jeden egzemplarz
decyzji o rejestracji pojazdu, a kopię wydanej decyzji przesyła, w przypadku rejestracji pojazdu, o którym
mowa w art. 73 ust. 2a ustawy, do władzy wojskowej;
9)
2)

przekazuje dane do ewidencji pojazdów o wydanym dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu.”;

w § 2 po ust. 1a dodaje się ust. 1b i 1c w brzmieniu:
„1b. W przypadku gdy zostały spełnione warunki, o których mowa w art. 74 ust. 2d ustawy, organ rejestrujący:
1)

zamieszcza na dowodzie własności adnotację o treści: „W dniu ... złożono wniosek o rejestrację pojazdu z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego w ...”, wpisując datę i nazwę urzędu obsługującego organ
dokonujący adnotacji, oraz przystawia pieczątkę organu rejestrującego, wykonuje kserokopię tego dokumentu,
dowód własności zwraca właścicielowi pojazdu; w przypadku faktury VAT potwierdzającej nabycie pojazdu,
wystawionej w formie elektronicznej, organ rejestrujący dokonuje urzędowego poświadczenia odbioru tego dokumentu oraz sporządza jego kopię w postaci uwierzytelnionego wydruku komputerowego, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070);

2)

sporządza kartę informacyjną pojazdu, którą okazuje właścicielowi pojazdu do sprawdzenia zgodności zamieszczonych danych i informacji oraz podpisu;

3)

zamieszcza w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym adnotację, o której mowa w art. 74 ust. 2d pkt 3 ustawy,
i na podstawie przedstawionych dokumentów zamieszcza w bazie danych dane i informacje zgodnie z § 3 rozporządzenia, następnie zwraca dotychczasowy dowód rejestracyjny właścicielowi pojazdu do czasu wydania
nowego dowodu rejestracyjnego;

4)

przekazuje dane do ewidencji pojazdów zgodnie z § 3a rozporządzenia.

1c. W przypadku gdy nie zostały spełnione warunki, o których mowa w art. 74 ust. 2d ustawy, organ rejestrujący,
dokonując czasowej rejestracji pojazdu z urzędu:
1)

wykonuje czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3;

2)

przyjmuje dotychczasowy dowód rejestracyjny do akt pojazdu;

3)

wystawia niezwłocznie, zgodnie z zasadami określonymi w § 11, pozwolenie czasowe;

4)

wystawia w dwóch egzemplarzach decyzję o czasowej rejestracji pojazdu;

5)

wydaje:
a)

za pisemnym potwierdzeniem właściciela pojazdu w części „B” decyzji o czasowej rejestracji pojazdu
określonej w załączniku nr 6 do rozporządzenia o rejestracji pojazdów – pozwolenie czasowe oraz jeden
egzemplarz decyzji o czasowej rejestracji pojazdu albo

b) za pisemnym potwierdzeniem właściciela pojazdu w części „B” decyzji o czasowej rejestracji pojazdu
określonej w załączniku nr 7 do rozporządzenia o rejestracji pojazdów – pozwolenie czasowe oraz jeden
egzemplarz decyzji o czasowej rejestracji pojazdu, a kopię wydanej decyzji przesyła, w przypadku rejestracji czasowej pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 2a ustawy, do władzy wojskowej;
6)

przekazuje dane o wydanym pozwoleniu czasowym do ewidencji pojazdów.”.

§ 2. Do wniosków o rejestrację pojazdu złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2022 r.
Minister Infrastruktury: A. Adamczyk

