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DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r.
Poz. 2246

RO ZP O R ZĄ D ZE N I E

M INI S TR A INF RA S T R UK TU RY I B UDO W NI CT W A 1)
z dnia 21 grudnia 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

Na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r.
poz. 1137, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1522 oraz z 2015 r. poz. 669 i 1603) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w § 2:
a)

ust. 15 otrzymuje brzmienie:

w.
rc

„15. Wzór zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym lub utraconej karcie pojazdu dla pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określa załącznik
nr 2 do rozporządzenia.”,

b) dodaje się ust. 18 i 19 w brzmieniu:

„18. Wzór decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu z urzędu określa załącznik nr 2c do rozporządzenia.

19. Wzór decyzji o wyrejestrowaniu z urzędu pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 2a ustawy, określa załącznik nr 2d do rozporządzenia.”;

2)

w § 3:
a)

w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)

pierwszej rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu sprowadzonego z zagranicy jego
właściciel dołącza do wniosku o rejestrację, z zastrzeżeniem ust. 2–7, odpowiednie dokumenty, o których
mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1–6a ustawy;”,

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

pierwszą rejestrację pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem ust. 3–7, odpowiednie dokumenty, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1–6a ustawy;”,

ww

„1)

c)

w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli wnioskujący o rejestrację pojazdu nie dołączył części II dowodu rejestracyjnego, w szczególności
w przypadku jej utraty albo zniszczenia, organ rejestrujący uznaje część I dowodu rejestracyjnego za wystarczającą do zarejestrowania pojazdu po otrzymaniu, na wniosek tego organu, pisemnego lub elektronicznego po-

1)

2)

Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446
i 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768 i 822 oraz z 2015 r. poz. 211, 541, 591, 933, 1038, 1045, 1273, 1326, 1335, 1359, 1649,
1830, 1844 i 1893.
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twierdzenia z organu rejestrującego państwa członkowskiego, że pojazd był zarejestrowany w tym państwie
i może być ponownie zarejestrowany w innym państwie członkowskim.”,
d) ust. 4–6 otrzymują brzmienie:

„4. W przypadku zgłoszenia do rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu sprowadzonego
z zagranicy i zgłoszenia utraty albo zniszczenia dowodu rejestracyjnego, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdu za granicą, właściciel pojazdu dołącza wydany przez ten organ wtórnik dowodu rejestracyjnego.

5. W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdu za
granicą, właściciel pojazdu zamiast wtórnika dowodu rejestracyjnego może przedłożyć zaświadczenie, o którym
mowa w art. 72 ust. 4 ustawy.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 i 5, organ rejestrujący, zgodnie z § 2 ust. 12a, może skierować
do centralnego organu technicznego KSI zapytanie dotyczące utraconego dowodu rejestracyjnego w celu sprawdzenia danych w SIS.”,
e)

w ust. 7 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu za granicą odmawia właścicielowi pojazdu wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 72
ust. 4 ustawy, organ rejestrujący może wystąpić do tego organu o potwierdzenie danych zawartych w utraconym
dowodzie rejestracyjnym.”;
3)

w § 3a:
a)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Informacje, o których mowa w ust. 1, z systemu teleinformatycznego rejestracji, o którym mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy, oraz dowód rejestracyjny, o którym mowa
w ust. 2, organ rejestrujący przesyła co miesiąc, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw transportu,
który następnie przekazuje je zbiorczo do właściwych organów państw członkowskich nie później niż do 20.
dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego ta informacja dotyczy.”,
b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

4)

w.
rc

„4. W przypadku przekazania ministrowi właściwemu do spraw transportu przez organ właściwy
w sprawach rejestracji pojazdu za granicą informacji o zarejestrowaniu za granicą pojazdu pochodzącego
z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, minister przekazuje tę informację właściwemu organowi rejestrującemu.
Informacja ta może być przekazana do systemu teleinformatycznego rejestracji.”;

w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu wydaje zaświadczenie potwierdzające dane zawarte
w utraconym dowodzie rejestracyjnym lub utraconej karcie pojazdu dla pojazdu zarejestrowanego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, po złożeniu przez właściciela oświadczenia o ich utracie.”;

5)

w § 15 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku określonym w art. 79 ust. 3a ustawy, organ rejestrujący dokonuje wyrejestrowania pojazdu
z urzędu, jeżeli pojazd nie został wcześniej wyrejestrowany.”;

6)

po załączniku nr 2b do rozporządzenia dodaje się załączniki nr 2c i 2d do rozporządzenia w brzmieniu określonym
odpowiednio w załącznikach nr 2 i 3 do niniejszego rozporządzenia.

ww

7)

załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1do niniejszego rozporządzenia;

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Minister Infrastruktury i Budownictwa: A. Adamczyk
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 21 grudnia 2015 r. (poz. 2246)

Załącznik nr 1

WZÓR ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO DANE ZAWARTE W UTRACONYM DOWODZIE
REJESTRACYJNYM LUB UTRACONEJ KARCIE POJAZDU DLA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA
TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Format nie większy niż A4

................................., dnia ...............................
(miejscowość)

.........................................................
(organ rejestrujący)

ZAŚWIADCZENIE nr ...................

POTWIERDZAJĄCE DANE ZAWARTE W UTRACONYM DOWODZIE

REJESTRACYJNYM I UTRACONEJ KARCIE POJAZDU/ UTRACONYM
DOWODZIE REJESTRACYJNYM/ UTRACONEJ KARCIE POJAZDU*

Zaświadcza się, że niżej wymieniony pojazd:

marka, typ, model .........................................................................................................................................

w.
rc

....................................................................................
numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy

Rodzaj pojazdu i przeznaczenie ...................................................................................................................
Pojemność silnika/Moc ..................................... Dopuszczalna masa całkowita .........................................
Liczba osi ............. Dopuszczalna masa całkowita przyczepy ...................... Rok produkcji ......................
Dopuszczalna ładowność .................................... Liczba miejsc .................................................................
Największy dopuszczalny nacisk osi ................................. Nr karty pojazdu**...........................................
Data pierwszej rejestracji ...............................................

Termin następnego badania technicznego ....................................................................................................
Adnotacje urzędowe .....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

ww

.......................................................................................................................................................................
Seria, numer dowodu rejestracyjnego ...........................................................................................................
Jest zarejestrowany u nas, aktualnie posiada numer rejestracyjny
Właściciel ......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko (nazwa) PESEL/REGON)

........................................................................................................................................................................
(adres zamieszkania (siedziby))

*

Niepotrzebne skreślić.

**

Wypełnia się, jeżeli karta pojazdu była wydana.

...........................................................
(podpis, imienna pieczątka)
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WZÓR DECYZJI O WYREJESTROWANIU POJAZDU Z URZĘDU

................................., dnia .......................................
(miejscowość)

.........................................................
(organ rejestrujący)

DECYZJA

Na podstawie art. 79 ust. 3/art. 79 ust. 3a* ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) wyrejestrowuję z urzędu pojazd marki
……………………………
numer
VIN
albo
numer
nadwozia,
podwozia
lub
ramy
..………………………………….. numer rejestracyjny …………………….. zarejestrowany przez tutejszy organ
decyzją nr ………………………. z dnia ………………………..

Uzasadnienie:

……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Pouczenie o przysługującym stronie prawie do wniesienia odwołania od decyzji:

W terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do
……………………………………………………………………………………………………………………….

w.
rc

………………………………………………………………………………………………………………...……..
…………………………………………………..**
(data, podpis osoby upoważnionej)

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

Otrzymują:
1.
2.
3.

………………………………..
………………………………..
………………………………..

……………………………………..

ww

……………………………………..

* Niepotrzebne skreślić.

** Opatrzenie pieczęcią stosuje się wyłącznie do dokumentu wystawionego w postaci papierowej.
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WZÓR DECYZJI O WYREJESTROWANIU Z URZĘDU POJAZDU, O KTÓRYM MOWA

W ART. 73 UST. 2A USTAWY

...................................................................
(miejscowość, data)/(place, date)

.........................................................
(organ rejestrujący/Registration authority)

DECYZJA
Na podstawie art. 79 ust. 3/art. 79 ust. 3a* ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) oraz
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.
poz. 267, z późn. zm.) wyrejestrowuję z urzędu
pojazd

DECISION
On the basis of article 79 paragraph 3/article
79 paragraph 3a* Polish Law on Road Traffic (O. J.
of the Republic of Poland from 2012, item 1137,
with further modifications) and article 104 of the
act of 14 June 1960 – Administrative Code (O. J. of
the Republic of Poland from 2013, item 267, with
further modifications) I deregister ex officio the
vehicle

w.
rc

marki/of the make ………………………………………………………………………………………………...……...
numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy/vehicle identification number or bodywork or chassis or frame
number …………………………………………………………………………………………...……………………….
nr tablic rejestracyjnych/registration plates n° …………………………………………………………………………...
zarejestrowany przez tutejszy organ decyzją nr/registered by the local authority decision n°……………………..…...
………………………………………………………………………z dnia/dated ………………………………………
Uzasadnienie/Justification:
…… … …… … …… … …… …… … …… … …… … …… …… … …… … …… … …… …… … …… … …… …
…… … …… … …… … …… …… … …… … …… … …… …… … …… … …… … …… …… … …… … …… …
…… … …… … …… … …… …… … …… … …… … …… …… … …… … …… … …… …… … …… … …… …
…… … …… … …… … …… …… … …… … …… … …… …… … …… … …… … …… …… … …… … …… …
…… … …… … …… … …… …… … …… … …… … …… …… … …… … …… … …… …… … …… … …… …
…… … …… … …… … …… …… … …… … …… … …… …… … …… … …… … …… …… … …… … …… …
…… … …… … …… … …… …… … …… … ….
Pouczenie o przysługującym stronie prawie do
Instructions regarding the applicable right to appeal
wniesienia odwołania od decyzji:
against the decision:
W terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stroWithin 14 days from the date of the receipt of this
nie przysługuje prawo wniesienia odwołania do
decision you have the right to appeal to
…………………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………**

ww

(data, podpis osoby upoważnionej)/(date, signature of the authorised person)

*

**

………………………………………………………………….
(imię i nazwisko, stanowisko osoby upoważnionej)/
(name and surname, position of the authorised person)

Niepotrzebne skreślić./Delete as applicable.
Opatrzenie pieczęcią stosuje się wyłącznie do decyzji wystawianej w postaci papierowej./A stamp is applied only if the decision
is issued in the paper form.

