DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 27 stycznia 2022 r.
Poz. 188

RO ZPO RZĄDZENIE
M INISTRA INFRASTRUK T URY 1)
z dnia 25 stycznia 2022 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 2021 r. poz. 450, 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 oznaczania
pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. poz. 2355, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w § 2:
a)

po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Wniosek o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego, o którym mowa w art. 73 ust. 1a ustawy,
może być złożony na wniosku o rejestrację, w tym na jego odwrocie.”,

b) uchyla się ust. 2,
c)

po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:
„2a. Właściciel pojazdu przedstawia organowi rejestrującemu do legalizacji tablice rejestracyjne w przypadku wniosku o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego, o którym mowa w art. 73 ust. 1a ustawy.
2b. Przepis ust. 2a stosuje się również do dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną, jeżeli była wydana.”;

2)

3)

w § 8 w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2)

zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 1;

3)

nalepkę kontrolną, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 1;”;

w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku pojazdu, dla którego właściciel wnioskuje o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego, zgodnie z art. 73 ust. 1a ustawy, organ rejestrujący dokonuje jedynie legalizacji dotychczasowych tablic (tablicy)
rejestracyjnych.”;

4)

1)

2)

3)

w § 19 w ust. 2 wyrazy „art. 74 ust. 2a–2c ustawy” zastępuje się wyrazami „art. 74 ust. 2a–2d ustawy”;

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 463, 694, 720, 1641, 1997, 2165, 2269
i 2328.
Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 893, z 2019 r. poz. 1143, 1272 i 2483, z 2020 r.
poz. 2169 oraz z 2021 r. poz. 1002.
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w § 20 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. W przypadku czasowej rejestracji pojazdu, o której mowa w art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy, gdy nie zostały
spełnione warunki, o których mowa w art. 74 ust. 2d ustawy, organ rejestrujący:

6)

1)

wydaje pozwolenie czasowe;

2)

legalizuje dotychczasowe tablice (tablicę) rejestracyjne.”;

w załączniku nr 12 do rozporządzenia w tabeli „Wyróżniki województw i powiatów dla tablic rejestracyjnych” w kolumnie 5 w lp. 9 w wierszu dotyczącym powiatu „Rzeszowskiego” po literach „ZE” dodaje się przecinek i litery „ZZ, ZR”.

§ 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

