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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 14 grudnia 2000 r.

w sprawie szczegó∏owych czynnoÊci organów zwiàzanych 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.
Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r.
Nr 106, poz. 1216 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43,
poz. 483 i Nr 53, poz. 649) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) ustawie — rozumie si´ przez to ustaw´ z dnia 20
czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym,

2) rozporzàdzeniu o rejestracji pojazdów — rozumie
si´ przez to rozporzàdzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1999 r.
w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U.
Nr 59, poz. 632 i z 2000 r. Nr 25, poz. 305),

3) organie rejestrujàcym — rozumie si´ przez to odpo-
wiednio starost´ lub Wojewod´ Mazowieckiego,

4) pojeêdzie — rozumie si´ przez to pojazdy, o których
mowa w art. 71 ust. 1 ustawy,

5) w∏aÊcicielu pojazdu — rozumie si´ przez to odpo-
wiednio w∏aÊciciela pojazdu, podmiot, o którym
mowa w art. 73 ust. 2 ustawy, oraz podmiot, które-
mu powierzono pojazd w trybie okreÊlonym
w art. 73 ust. 5 ustawy,

6) danych w∏aÊciciela pojazdu — rozumie si´ przez to
dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 5 ustawy,

7) dowodzie odprawy celnej przywozowej — rozumie
si´ przez to dokument okreÊlony przepisami prawa
celnego potwierdzajàcy spe∏nienie formalnoÊci
celnych,

8) dowodzie rejestracyjnym, pozwoleniu czasowym,
pozwoleniu czasowym badawczym, znaku legali-
zacyjnym, nalepce kontrolnej, nalepce na tablice
tymczasowe — rozumie si´ przez to odpowiednie
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dokumenty i oznaczenia, których wzory okreÊlajà
za∏àczniki nr 2 i 3 do rozporzàdzenia o rejestracji
pojazdów,

9) karcie pojazdu — rozumie si´ przez to dokument,
którego wzór okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
21 czerwca 1999 r. w sprawie warunków i trybu wy-
dawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu i jej
opisu (Dz. U. Nr 59, poz. 634),

10) ewidencji pojazdów — rozumie si´ przez to central-
nà ewidencj´ pojazdów, o której mowa
w art. 80a ustawy, oraz ewidencje, o których mowa
w art. 3 ustawy z dnia 31 marca 2000 r. o zmianie
ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy
o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 43,
poz. 483),

11) wniosku o rejestracj´ — rozumie si´ przez to odpo-
wiednio wniosek o rejestracj´, czasowà rejestracj´
lub wyrejestrowanie, którego wzór okreÊla za∏àcz-
nik nr 1 do rozporzàdzenia o rejestracji pojazdów.

Rozdzia∏ 2

Rejestracja pojazdów

§ 2. 1. Rejestracji pojazdów dokonuje si´ z zacho-
waniem warunków okreÊlonych w ustawie, w rozpo-
rzàdzeniu o rejestracji pojazdów oraz przepisach od-
r´bnych.

2. Przy rejestracji  pojazdów organ rejestrujàcy sto-
suje przepisy Kodeksu post´powania administracyjne-
go.

3. Organ rejestrujàcy, z zastrze˝eniem § 14, prowa-
dzi rejestracj´ pojazdów oraz wykonuje inne czynnoÊci
zwiàzane z dopuszczeniem pojazdu do ruchu w syste-
mie informatycznym, wed∏ug instrukcji w sprawie reje-
stracji pojazdów, stanowiàcej za∏àcznik nr 1 do rozpo-
rzàdzenia, zwanej dalej „instrukcjà”.

§ 3. 1. Ustala si´ zbiór danych i informacji stano-
wiàcych informatycznà baz´ danych, gromadzonych
w celu rejestracji pojazdów, zwanà dalej „bazà da-
nych”:

1) dane o pojeêdzie podlegajàcym rejestracji:
a) marka, typ, model,
b) rodzaj,
c) numer rejestracyjny,
d) numer identyfikacyjny VIN, numer nadwozia

(podwozia),
e) numer silnika,
f) rok produkcji,
g) data pierwszej rejestracji,
h) termin badania technicznego,
i) zastrze˝enia, o których mowa w art. 75 ust. 1

ustawy,

2) seria, numer oraz data wydania dowodu rejestra-
cyjnego,

3) seria, numer oraz data wydania pozwolenia czaso-
wego,

4) seria i numer karty pojazdu, je˝eli zosta∏a wydana,

5) nazwa organu, który dokona∏ rejestracji pojazdu,

6) dane w∏aÊciciela pojazdu:
a) imi´ i nazwisko (nazwa lub firma),
b) adres zamieszkania (siedziby),
c) numer ewidencyjny (PESEL),
d) numer identyfikacyjny (REGON),

7) informacje o:
a) nadaniu i wybiciu numerów nadwozia (podwo-

zia) lub numeru silnika,
b) utracie dowodu rejestracyjnego i jego odnale-

zieniu,
c) utracie pozwolenia czasowego i jego odnalezie-

niu,
d) utracie tablic (tablicy) rejestracyjnych i ich odna-

lezieniu,
e) utracie karty pojazdu i jej odnalezieniu.

2. Dane i informacje, o których mowa w ust. 1, pod-
legajà zgodnie z ustawà przekazaniu do ewidencji po-
jazdów na zasadach okreÊlonych w przepisach odr´b-
nych.

3. W bazie danych zamieszcza si´ ponadto zbiór da-
nych i informacji wymaganych do dopuszczenia pojaz-
du do ruchu oraz informacje o wydawanych dokumen-
tach i oznaczeniach pojazdu:

1) dane o pojeêdzie podlegajàcym rejestracji:
a) przeznaczenie,
b) pojemnoÊç i moc silnika,
c) dopuszczalna masa ca∏kowita,
d) dopuszczalna ∏adownoÊç,
e) liczba osi,
f) najwi´kszy dopuszczalny nacisk osi,
g) dopuszczalna masa ca∏kowita ciàgni´tej przy-

czepy,
h) liczba miejsc,
i) data pierwszej rejestracji za granicà,
j) poprzedni numer rejestracyjny i nazwa organu,

który dokona∏ rejestracji,

2) informacje o:
a) dowodzie rejestracyjnym — seria, numer oraz

data wydania wtórnika,
b) pozwoleniu czasowym — data wa˝noÊci, data

przed∏u˝enia wa˝noÊci, cel wydania, seria, nu-
mer oraz data wydania wtórnika,

c) karcie pojazdu — seria, numer oraz data wyda-
nia wtórnika,

d) nalepce kontrolnej — data wydania wtórnika,
e) znakach legalizacyjnych — seria, numer oraz da-

ta wydania wtórnika,
f) nalepce na tablice tymczasowe — data wydania

wtórnika,
g) wyrejestrowaniu pojazdu — data i przyczyna wy-

rejestrowania,
h) zbyciu pojazdu — dane nowego w∏aÊciciela po-

jazdu,
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3) inne dane i informacje stanowiàce treÊç adnotacji
urz´dowych zamieszczanych w dokumentach po-
jazdu zgodnie z ustawà oraz odr´bnymi przepisa-
mi,

4) identyfikator osoby dokonujàcej w bazie danych za-
mieszczenia lub zmiany danych i informacji.

4. W bazie danych zamieszcza si´ dane i informacje
o pojazdach zarejestrowanych, czasowo zarejestrowa-
nych, wyrejestrowanych oraz ich w∏aÊcicielach i nie-
których posiadaczach.

5. Dane i informacje, z zastrze˝eniem § 7 ust. 2 i § 8
ust. 3 oraz z zachowaniem zasad okreÊlonych w in-
strukcji, organ rejestrujàcy zamieszcza w bazie danych
na podstawie dokumentów wymaganych do rejestra-
cji pojazdu zgodnie z rozporzàdzeniem o rejestracji po-
jazdów.

§ 4. 1. Po ka˝dym zakoƒczonym dniu pracy organ
rejestrujàcy sporzàdza raport dzienny, który podlega
archiwizacji.

2. Raport dzienny, o którym mowa w ust. 1, sporzà-
dza si´ w formie informatycznej lub jako wydruk. Ra-
port zawiera wszystkie zamieszczone i zmienione w da-
nym dniu zapisy w bazie danych, z oznaczeniem iden-
tyfikatora osoby dokonujàcej tych czynnoÊci.

§ 5. 1. Urzàdzenia i systemy informatyczne s∏u˝àce
do prowadzenia rejestracji pojazdów oraz przetwarza-
nia danych w bazie danych, dla bezpieczeƒstwa da-
nych i informacji zawartych w bazie danych, powinny
spe∏niaç warunki okreÊlone w przepisach w sprawie
warunków technicznych i organizacyjnych, jakim po-
winny odpowiadaç urzàdzenia i systemy informatycz-
ne s∏u˝àce do przetwarzania danych osobowych.

2. System informatyczny s∏u˝àcy do rejestracji po-
jazdów oraz przetwarzania danych i informacji w bazie
danych mo˝e byç wykorzystywany do wspó∏pracy
z ewidencjà pojazdów po uzyskaniu zgody administra-
tora tej ewidencji.

§ 6. 1. Ustala si´ kart´ informacyjnà pojazdu, której
wzór okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

2. Kart´ informacyjnà pojazdu sporzàdza organ re-
jestrujàcy w czasie rejestracji pojazdu. Karta informa-
cyjna pojazdu zawiera dane i informacje zamieszczone
w bazie danych.

§ 7. 1. Ustala si´ klasyfikacj´ pojazdów, zawierajà-
cà okreÊlenia rodzajów, podrodzajów i przeznaczeƒ po-
jazdów, zwanà dalej „klasyfikacjà”, stanowiàcà za∏àcz-
nik nr 3 do rozporzàdzenia.

2. Klasyfikacja jest dokumentem êród∏owym do
ustalenia rodzaju i przeznaczenia pojazdu w przypad-
ku, gdy nie jest to mo˝liwe na podstawie przedstawio-
nych do rejestracji pojazdu dokumentów lub zastoso-
wano w nich innà klasyfikacj´ lub inne nazewnictwo.

§ 8. 1. Ustala si´ katalog marek i typów pojazdów
homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „kata-

logiem”. Struktur´ danych gromadzonych w katalogu
okreÊla za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia.

2. Katalog opracowuje oraz co najmniej raz na pó∏
roku aktualizuje Instytut Transportu Samochodowego
w Warszawie na podstawie danych pochodzàcych ze
Êwiadectw homologacji pojazdów oraz z uwierzytel-
nionych kopii dokumentów identyfikacyjnych pojaz-
dów przesy∏anych przez organy rejestrujàce.

3. Katalog jest materia∏em pomocniczym do usta-
lania danych technicznych pojazdu lub porównania ich
z danymi technicznymi okreÊlonymi w dokumentach
przedstawionych do rejestracji pojazdu.

§ 9. 1. Dokumenty przedstawione do rejestracji,
których zgodnie z rozporzàdzeniem nie zwraca si´ w∏a-
Êcicielowi pojazdu, oraz odpowiednio kserokopie do-
kumentów organ rejestrujàcy zatrzymuje i tworzy indy-
widualne teczki, zwane dalej „aktami pojazdu”, które
przechowuje si´ i archiwizuje wed∏ug numerów reje-
stracyjnych pojazdów.

2. Kserokopie dokumentów, których obowiàzek wy-
konania wynika z rozporzàdzenia, wykonuje i uwierzy-
telnia organ rejestrujàcy. Uwierzytelnienie kserokopii
polega na dokonaniu na niej adnotacji o treÊci:
„Stwierdzam zgodnoÊç z orygina∏em”, którà nale˝y
potwierdziç: datà, podpisem oraz pieczàtkà organu re-
jestrujàcego.

3. W razie koniecznoÊci sprawdzenia, zgodnie
z art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy, dokumentów przedstawio-
nych do rejestracji, organ rejestrujàcy wykonuje czyn-
noÊci okreÊlone w instrukcji w sprawie czynnoÊci doty-
czàcych sprawdzenia dokumentów, stanowiàcej za-
∏àcznik nr 5 do rozporzàdzenia.

4. Organ rejestrujàcy uniewa˝nia dokument, je˝eli
jest to wymagane przepisami rozporzàdzenia, poprzez
odci´cie prawego górnego rogu o powierzchni co
najmniej 1 cm2 wszystkich stron dokumentu.

5. Akta pojazdu przechowuje si´ przez okres 5 lat od
dnia wyrejestrowania pojazdu lub zmiany w∏aÊciwoÊci
miejscowej organu rejestrujàcego.

§ 10. Dane i informacje znajdujàce si´ w bazie da-
nych oraz w aktach pojazdu przechowuje si´ i udost´p-
nia na zasadach okreÊlonych w ustawie i przepisach
odr´bnych.

§ 11. 1. Organ rejestrujàcy prowadzi wykaz doku-
mentów komunikacyjnych, którego wzór i zasady pro-
wadzenia okreÊla za∏àcznik nr 6 do rozporzàdzenia.

2. W wykazie dokumentów komunikacyjnych za-
mieszcza si´ dane i informacje o posiadanych i wydawa-
nych dowodach rejestracyjnych, pozwoleniach czaso-
wych i pozwoleniach czasowych badawczych niezw∏ocz-
nie po otrzymaniu tych dokumentów lub ich wydaniu.

3. Wykazy dokumentów komunikacyjnych, dowo-
dy otrzymania tych dokumentów, blankiety dokumen-
tów, oznaczenia pojazdów oraz pieczàtki s∏u˝àce do
wystawiania tych dokumentów nale˝y zabezpieczyç



Dziennik Ustaw Nr 4 — 265 — Poz. 37

przed kradzie˝à, utratà oraz dost´pem osób nieupo-
wa˝nionych.

4. Dokumenty zwiàzane z rejestracjà pojazdów oraz
wykonywaniem przez organ rejestrujàcy czynnoÊci do-
puszczajàcych pojazdy do ruchu powinny byç przecho-
wywane w odpowiednio zabezpieczonych pomieszcze-
niach, wyposa˝onych w sprz´t przeciwpo˝arowy.

5. Informacj´ o utracie i kradzie˝y blankietów doku-
mentów i oznaczeƒ pojazdu b´dàcych w zasobach or-
ganu rejestrujàcego przekazuje si´ niezw∏ocznie Policji
oraz do ewidencji pojazdów.

§ 12. 1. Organ rejestrujàcy prowadzi wykaz tablic
rejestracyjnych, którego wzór i zasady prowadzenia
okreÊla za∏àcznik nr 7 do rozporzàdzenia.

2. Organ rejestrujàcy prowadzi odr´bnie wykaz no-
wych tablic przyj´tych i wydanych, zawierajàcy dane
i informacje o posiadanych i wydawanych przez organ
tablicach, oraz wykaz tablic zwróconych, zawierajàcy
dane i informacje o tablicach zwróconych organowi
w wyniku ich wymiany oraz wyrejestrowania lub prze-
rejestrowania pojazdu.

3. Dane i informacje, o których  mowa w ust. 2, za-
mieszcza si´ w wykazie niezw∏ocznie po otrzymaniu,
wydaniu albo zwróceniu tablic rejestracyjnych.

4. Dane i informacje o tablicach rejestracyjnych
tymczasowych zwróconych organowi rejestrujàcemu,
zgodnie z art. 74 ust. 4 ustawy, zamieszcza si´ w odpo-
wiednim wykazie, w zale˝noÊci od tego, czy spe∏niajà
warunki techniczne umo˝liwiajàce ich ponowne wyda-
nie.

5. Tablice rejestracyjne zwrócone organowi reje-
strujàcemu, z zastrze˝eniem ust. 7, wycofuje si´ z u˝yt-
ku. Tablice te podlegajà, co najmniej raz na kwarta∏,
zniszczeniu w sposób uniemo˝liwiajàcy ich powtórne
wykorzystanie.

6. Organ rejestrujàcy sporzàdza protokó∏ zniszcze-
nia tablic rejestracyjnych, który jest podstawà wykre-
Êlenia ich z wykazu tablic rejestracyjnych.

7. Zwrócone organowi rejestrujàcemu tablice reje-
stracyjne tymczasowe, które spe∏niajà warunki tech-

niczne okreÊlone w rozporzàdzeniu o rejestracji pojaz-
dów, mogà zostaç ponownie wydane.

8. Przepisy § 11 ust. 3—5 stosuje si´ odpowiednio.

§ 13. Wykazy, o których mowa w § 11 i 12, organ re-
jestrujàcy mo˝e prowadziç w systemie informatycz-
nym, z zachowaniem warunków okreÊlonych w § 5
ust. 1.

§ 14. 1. W przypadku awarii systemu informatycz-
nego, organ rejestrujàcy prowadzi rejestracj´ oraz wy-
konuje inne czynnoÊci zwiàzane z dopuszczeniem po-
jazdów do ruchu z zachowaniem zasad okreÊlonych
w rozporzàdzeniu, wype∏niajàc dowód rejestracyjny,
pozwolenie czasowe oraz kart´ informacyjnà pojazdu
na maszynie do pisania. Zgromadzone w czasie wyko-
nywania tych czynnoÊci dokumenty, do czasu zamiesz-
czenia danych i informacji w bazie danych, nale˝y prze-
chowywaç w osobnych teczkach.

2. Dane i informacje, o których mowa w ust. 1, za-
mieszcza si´ w bazie danych niezw∏ocznie po usuni´-
ciu awarii systemu informatycznego.

Rozdzia∏ 3

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

§ 15. Organ rejestrujàcy mo˝e do dnia 30 czerwca
2001 r. prowadziç rejestracj´ pojazdów z wykorzysta-
niem posiadanych programów komputerowych, je˝eli
zapewniajà one wystawianie dowodów rejestracyj-
nych i pozwoleƒ czasowych zgodnie z zasadami okre-
Êlonymi w rozporzàdzeniu.

§ 16. Organ rejestrujàcy mo˝e do dnia 30 czerwca
2001 r. prowadziç wykazy, o których mowa w § 11 i 12,
wed∏ug dotychczas stosowanych wzorów, stosujàc za-
sady okreÊlone w rozporzàdzeniu.

§ 17. Wpisy w dowodach rejestracyjnych, dokona-
ne w dotychczas obowiàzujàcym trybie, zachowujà
swojà wa˝noÊç.

§ 18. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
60 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: J. Widzyk

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Transportu i Go-
spodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 2000 r. (poz. 37)

Za∏àcznik nr 1

INSTRUKCJA W SPRAWIE REJESTRACJI POJAZDÓW

§ 1. 1. Rejestrujàc pojazd, z zastrze˝eniem ust. 2—10
oraz § 3, organ rejestrujàcy:

1) przyjmuje wniosek o rejestracj´ pojazdu z do∏àczo-
nymi dokumentami okreÊlonymi w rozporzàdzeniu
o rejestracji pojazdów, sprawdzajàc zgodnoÊç za-
wartych w nich danych dotyczàcych:
a) w∏aÊciciela pojazdu,

b) pojazdu — danych identyfikacyjnych i technicz-
nych,

2) przyjmuje tablice rejestracyjne, je˝eli pojazd by∏ za-
rejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej,

3) pobiera okreÊlone przepisami op∏aty,
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4) nadaje pojazdowi numer rejestracyjny i na podsta-
wie przedstawionych dokumentów zamieszcza
w bazie danych dane i informacje zgodnie z zakre-
sem okreÊlonym w § 3 rozporzàdzenia,

5) sporzàdza kart´ informacyjnà pojazdu, którà okazu-
je w∏aÊcicielowi pojazdu do sprawdzenia zgodno-
Êci zamieszczonych danych i informacji oraz podpi-
su,

6) zamieszcza na dowodzie w∏asnoÊci adnotacj´ o tre-
Êci: „Pojazd zarejestrowany, nr rej. ... data ...”, wpi-
sujàc numer rejestracyjny pojazdu i dat´ rejestra-
cji, oraz przystawia pieczàtk´ organu rejestrujàce-
go, wykonuje kserokopi´ tego dokumentu, a do-
wód w∏asnoÊci zwraca w∏aÊcicielowi pojazdu,

7) wystawia, zgodnie z zasadami okreÊlonymi w § 14,
dowód rejestracyjny oraz wkleja w rubryce „adno-
tacje urz´dowe” cz´Êç „C” znaku legalizacyjnego,

8) wype∏nia kart´ pojazdu, je˝eli by∏a wydana, po
czym zwraca jà w∏aÊcicielowi pojazdu,

9) legalizuje tablice rejestracyjne przez naklejenie na
nich, w miejscu okreÊlonym w rozporzàdzeniu o re-
jestracji pojazdów, cz´Êci „A” i „B” znaku legaliza-
cyjnego, a w przypadku gdy zgodnie z przepisami
organ wydaje dla pojazdu jednà tablic´ rejestracyj-
nà, drugi znak legalizacyjny do∏àcza do akt pojaz-
du, wklejajàc go w rubryce „adnotacje urz´dowe”
karty informacyjnej pojazdu,

10) wpisuje numer rejestracyjny na nalepce kontrolnej,

11) wpisuje, w cz´Êci „B” wniosku o rejestracj´, decy-
zj´ o zarejestrowaniu pojazdu, a na wniosek w∏a-
Êciciela pojazdu wydaje mu odpis tej decyzji albo
uwierzytelnionà kserokopi´,

12) wydaje za pisemnym potwierdzeniem w∏aÊciciela
pojazdu, w cz´Êci „C” wniosku o rejestracj´: do-
wód rejestracyjny, zalegalizowane tablice rejestra-
cyjne oraz nalepk´ kontrolnà.

2. W przypadku rejestracji pojazdu wskutek zmiany
w∏aÊciciela pojazdu lub zmiany miejsca zamieszkania
w∏aÊciciela pojazdu powodujàcej zmian´ w∏aÊciwoÊci
miejscowej organu rejestrujàcego, organ rejestrujàcy
sprawdza przedstawione do rejestracji dokumenty,
wykonujàc czynnoÊci okreÊlone w za∏àczniku nr 5 do
rozporzàdzenia. Na czas sprawdzenia dokumentów,
jednak nie d∏u˝ej ni˝ okreÊla to ustawa, organ rejestru-
jàcy dokonuje z urz´du rejestracji czasowej pojazdu.

3. W przypadku rejestracji pojazdu wskutek zmiany
w∏aÊciciela pojazdu nie powodujàcej zmiany w∏aÊci-
woÊci miejscowej organu rejestrujàcego, organ reje-
strujàcy:

1) przyjmuje tablice rejestracyjne w celu sprawdzenia,
czy spe∏niajà wymagania techniczne okreÊlone
w rozporzàdzeniu o rejestracji pojazdów,

2) usuwa z tablic rejestracyjnych dotychczasowe zna-
ki legalizacyjne.

4. W przypadku gdy z dokumentów przedstawio-
nych do rejestracji wynika, ̋ e up∏ynà∏ termin nast´pne-
go badania technicznego pojazdu, organ rejestrujàcy
do czasu otrzymania zaÊwiadczenia o pozytywnym wy-

niku badania technicznego pojazdu zatrzymuje z∏o˝one
dokumenty i tablice rejestracyjne.

5. W przypadku pierwszej rejestracji nowego pojaz-
du zakupionego na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, organ rejestrujàcy wykonuje kserokopi´ wyciàgu
ze Êwiadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalnia-
jàcej pojazd z homologacji, po czym dokument ten
zwraca w∏aÊcicielowi pojazdu.

6. W przypadku pierwszej rejestracji pojazdu, które-
go mark´ zgodnie z ustawà okreÊla si´ jako „SAM”, or-
gan rejestrujàcy:

1) zamieszcza na dowodzie w∏asnoÊci silnika adnota-
cj´ o treÊci: „Silnik zamontowano do pojazdu mar-
ki «SAM», nr rej. ..., data ...”, wpisujàc numer reje-
stracyjny i dat´ rejestracji, oraz przystawia pieczàt-
k´ organu rejestrujàcego, wykonuje kserokopi´ te-
go dokumentu, a dowód w∏asnoÊci silnika zwraca
w∏aÊcicielowi pojazdu,

2) zamieszcza w rubryce „Adnotacje urz´dowe” do-
wodu rejestracyjnego pojazdu, z którego pochodzi
silnik, adnotacj´ o treÊci: „Pojazd bez silnika” oraz
przystawia pieczàtk´ organu rejestrujàcego albo

3) zamieszcza na dowodzie rejestracyjnym pojazdu,
z którego pochodzi silnik, lub dokumencie po-
twierdzajàcym zarejestrowanie pojazdu albo jego
wyrejestrowanie, je˝eli pojazd by∏ zarejestrowa-
ny za granicà, adnotacj´ o treÊci „Pojazd bez sil-
nika” oraz przystawia pieczàtk´ organu rejestru-
jàcego,

4) wykonuje kserokopi´ dokumentu, o którym mowa
w pkt 2 lub 3, po czym dokument ten zwraca w∏a-
Êcicielowi pojazdu,

5) zamieszcza na dowodzie odprawy celnej przywozo-
wej silnika lub pojazdu, z którego pochodzi silnik,
je˝eli pojazd lub silnik zosta∏y sprowadzone z za-
granicy, adnotacj´ o treÊci „Silnik zamontowano
do pojazdu marki «SAM», nr rej. ..., data ...”, wpi-
sujàc numer rejestracyjny i dat´ rejestracji, oraz
przystawia pieczàtk´ organu rejestrujàcego, wyko-
nuje kserokopi´ tego dokumentu, a dokument
zwraca w∏aÊcicielowi pojazdu.

7. W przypadku pierwszej rejestracji pojazdu spro-
wadzonego z zagranicy organ rejestrujàcy, z zastrze˝e-
niem ust. 8:

1) uniewa˝nia zagraniczny dowód rejestracyjny lub
dokument potwierdzajàcy zarejestrowanie pojazdu
albo jego wyrejestrowanie, je˝eli pojazd by∏ zareje-
strowany za granicà,

2) sprawdza, czy dowód w∏asnoÊci zawiera adnotacj´
o dokonanej odprawie celnej, je˝eli pojazd zosta∏
sprowadzony z zagranicy przez przedsi´biorc´ pro-
wadzàcego dzia∏alnoÊç w zakresie obrotu pojazda-
mi, albo

3) zamieszcza na dowodzie odprawy celnej przywozo-
wej adnotacj´ o treÊci „Pojazd zarejestrowany, nr
rej. ..., data ...”, wpisujàc numer rejestracyjny i da-
t´ rejestracji, oraz przystawia pieczàtk´ organu re-
jestrujàcego, a dowód odprawy celnej zwraca w∏a-
Êcicielowi pojazdu,
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4) wystawia, zgodnie z art. 77 ust. 3 ustawy, kart´ po-
jazdu.

8. W przypadku rejestracji pojazdu powierzonego
podmiotowi polskiemu przez zagranicznà osob´ praw-
nà lub fizycznà, organ rejestrujàcy:

1) przyjmuje do depozytu zagraniczny dowód reje-
stracyjny lub dokument potwierdzajàcy zarejestro-
wanie pojazdu albo jego wyrejestrowanie, je˝eli
pojazd by∏ zarejestrowany za granicà,

2) przyjmuje do depozytu zagraniczne tablice rejestra-
cyjne,

3) zamieszcza w bazie danych: jako dane w∏aÊciciela
pojazdu — dane zagranicznej osoby prawnej lub fi-
zycznej, która powierzy∏a pojazd podmiotowi pol-
skiemu, a tak˝e, zgodnie z zakresem okreÊlonym
w § 3 rozporzàdzenia, dane u˝ytkownika, któremu
powierzono pojazd, oraz termin powierzenia pojaz-
du — w adnotacjach urz´dowych.

9. W przypadku gdy pojazd przed pierwszà rejestra-
cjà zmienia w∏aÊciciela, organ rejestrujàcy, rejestrujàc
taki pojazd, do bazy danych, karty informacyjnej pojaz-
du oraz dokumentów pojazdu wpisuje jako pierwszego
w∏aÊciciela pojazdu dane w∏aÊciciela dokonujàcego
pierwszej rejestracji. Przepisy ust. 1 pkt 6, a tak˝e § 2
ust. 4 i 5 oraz § 6 ust. 4 rozporzàdzenia o rejestracji po-
jazdów stosuje si´ odpowiednio do wszystkich poÊred-
nich dowodów w∏asnoÊci.

10. W przypadku gdy pojazd przed pierwszà reje-
stracjà podlega∏ zabudowie lub przebudowie przez
podmiot nie b´dàcy producentem lub importerem po-
jazdu podstawowego, na który zosta∏a wystawiona
karta pojazdu, organ rejestrujàcy uaktualnia kart´ po-
jazdu, wpisujàc w rubrykach „Zmiany parametrów
technicznych pojazdu” dane i informacje zgodne ze
stanem faktycznym, wynikajàcym z przedstawionych
do rejestracji dokumentów.

§ 2. 1. Rejestrujàc czasowo pojazd, z zastrze˝eniem
ust. 2—6, organ rejestrujàcy:

1) nadaje pojazdowi tymczasowy numer rejestracyjny
i na podstawie przedstawionych dokumentów za-
mieszcza w bazie danych dane i informacje, zgod-
nie z zakresem okreÊlonym w § 3 rozporzàdzenia,

2) wystawia, zgodnie z zasadami okreÊlonymi w § 14,
pozwolenie czasowe,

3) nakleja na tymczasowe tablice rejestracyjne nalep-
k´ na tablice tymczasowe z okreÊlonà na niej, przez
wyci´cie odpowiednich pól, datà wa˝noÊci pozwo-
lenia,

4) wpisuje w cz´Êci „B” wniosku o rejestracj´ decyzj´
o czasowym zarejestrowaniu pojazdu, a na wnio-
sek w∏aÊciciela pojazdu wydaje mu odpis tej decy-
zji albo uwierzytelnionà kserokopi´,

5) wydaje za pisemnym potwierdzeniem w∏aÊciciela
pojazdu w cz´Êci „C” wniosku o rejestracj´: pozwo-
lenie czasowe oraz tymczasowe tablice rejestracyj-
ne z nalepkà na tablice tymczasowe.

2. W przypadkach czasowej rejestracji pojazdu
w celu umo˝liwienia wywozu pojazdu za granic´, or-
gan rejestrujàcy wpisuje w rubryce „Adnotacje urz´do-
we” karty pojazdu, je˝eli by∏a wydana, informacj´ o re-
jestracji czasowej pojazdu, podajàc:

1) cel rejestracji czasowej pojazdu,

2) tymczasowy numer rejestracyjny pojazdu,

3) seri´ i numer pozwolenia czasowego.

3. W przypadku czasowej rejestracji pojazdu w ce-
lu umo˝liwienia przejazdu pojazdem z miejsca zakupu
lub odbioru pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, organ rejestrujàcy dokonuje rejestracji takie-
go pojazdu na podstawie wniosku o rejestracj´ z do∏à-
czonym dowodem w∏asnoÊci pojazdu.

4. W przypadku czasowej rejestracji pojazdu w ce-
lu umo˝liwienia przeprowadzenia jego badania tech-
nicznego lub naprawy, organ rejestrujàcy przyjmuje do
depozytu dotychczasowy dowód rejestracyjny i tablice
rejestracyjne, je˝eli pojazd jest zarejestrowany na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. W przypadku czasowej rejestracji pojazdu w ce-
lu umo˝liwienia przeprowadzenia badaƒ homologacyj-
nych, badaƒ i prób pojazdów, ich cz´Êci albo elemen-
tów wyposa˝enia przez producenta lub upowa˝nionà
jednostk´ badawczà, organ rejestrujàcy:

1) wystawia, zgodnie z zasadami okreÊlonymi w § 14,
pozwolenie czasowe badawcze,

2) wydaje za pisemnym potwierdzeniem w∏aÊciciela
pojazdu w cz´Êci „C” wniosku o rejestracj´: pozwo-
lenie czasowe badawcze oraz tablice rejestracyjne
badawcze,

3) wydaje pisemnà decyzj´ upowa˝niajàcà podmiot,
na który wystawione jest pozwolenie czasowe ba-
dawcze, do dokonywania kolejnych wpisów okre-
Êlajàcych dane badanego pojazdu i ustalajàcych
wa˝noÊç pozwolenia, je˝eli uzna, ˝e czynnoÊci te
mogà byç przez ten podmiot wykonywane; decyzja
powinna zawieraç w szczególnoÊci nast´pujàce in-
formacje:
a) nazwisko i imi´ oraz wzór podpisu osoby upo-

wa˝nionej do dokonywania kolejnych wpisów
w pozwoleniu czasowym badawczym,

b) wzór pieczàtki podmiotu, która b´dzie umiesz-
czana przy dokonywaniu kolejnych wpisów
w pozwoleniu czasowym badawczym;

kserokopi´ tej decyzji do∏àcza si´ do aktu pojazdu.

6. Przepisy § 1 ust. 1 stosuje si´ odpowiednio.

§ 3. 1. W przypadku gdy w∏aÊciciel pojazdu we
wniosku o rejestracj´ pojazdu zwraca si´ o wydanie dla
pojazdu tablic indywidualnych, organ rejestrujàcy:

1) sprawdza, czy okreÊlony przez w∏aÊciciela pojazdu
wyró˝nik indywidualny pojazdu odpowiada wa-
runkom okreÊlonym w rozporzàdzeniu o rejestracji
pojazdów,

2) wysy∏a, nie póêniej ni˝ w terminie 5 dni roboczych
od dnia z∏o˝enia kompletu dokumentów wymaga-
nych do rejestracji, pisemny wniosek do organu,
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który prowadzi ewidencj´ tablic indywidualnych,
o wpisanie wyró˝nika indywidualnego do prowa-
dzonej ewidencji,

3) zamawia tablice indywidualne po uzyskaniu infor-
macji, ˝e wyró˝nik, o którym mowa w pkt 1 i 2, zo-
sta∏ wpisany do ewidencji tablic indywidualnych.

2. Organ, który prowadzi ewidencj´ tablic indywi-
dualnych, po otrzymaniu wniosku, o którym mowa
w ust. 1 pkt 2, nie póêniej ni˝ w terminie 5 dni robo-
czych, udziela zwrotnej informacji, ̋ e wyró˝nik indywi-
dualny zosta∏ wpisany do ewidencji tablic indywidual-
nych, albo informuje, ̋ e wyró˝nik zosta∏ nadany dla in-
nego pojazdu w województwie.

§ 4. W przypadku zg∏oszenia przez w∏aÊciciela po-
jazdu zmian, o których mowa w art. 78 ust. 2 pkt 2 usta-
wy, organ rejestrujàcy stosownie do zg∏oszonych
zmian:

1) przyjmuje dokument (dokumenty), o którym mowa
w rozporzàdzeniu o rejestracji pojazdów, okreÊlajà-
cy nowe dane lub informacje,

2) stosuje odpowiednio art. 81 ustawy,

3) zamieszcza w bazie danych zmienione dane i infor-
macje, z jednoczesnym zachowaniem poprzednich
danych i informacji jako archiwalnych,

4) wydaje, za pisemnym potwierdzeniem w∏aÊciciela
pojazdu w karcie informacyjnej pojazdu, dowód re-
jestracyjny.

Przepisy § 1 ust. 1 stosuje si´ odpowiednio.

§ 5. W celu wyrejestrowania pojazdu organ reje-
strujàcy:

1) przyjmuje wniosek o wyrejestrowanie pojazdu
z do∏àczonymi dokumentami okreÊlonymi w roz-
porzàdzeniu o rejestracji pojazdów, sprawdzajàc
zgodnoÊç zawartych w nich danych i informacji do-
tyczàcych:
a) w∏aÊciciela pojazdu,
b) pojazdu — danych identyfikacyjnych i technicz-

nych,

2) uniewa˝nia dotychczasowy dowód rejestracyjny
i zamieszcza na nim adnotacj´ o treÊci: „Pojazd wy-
rejestrowany, przyczyna ..., data ...”, wpisujàc przy-
czyn´ i dat´ wyrejestrowania, oraz przystawia pie-
czàtk´ organu rejestrujàcego,

3) zamieszcza w rubryce „Adnotacje urz´dowe” karty
pojazdu, je˝eli by∏a wydana, adnotacj´ o treÊci
„Pojazd wyrejestrowany, przyczyna ..., data ...”,
wpisujàc przyczyn´ i dat´ wyrejestrowania, oraz
przystawia pieczàtk´ organu rejestrujàcego,

4) przyjmuje tablice rejestracyjne,

5) zamieszcza w bazie danych informacj´ o dacie
i przyczynie wyrejestrowania pojazdu,

6) wpisuje w cz´Êci „B” wniosku o wyrejestrowanie
decyzj´ o wyrejestrowaniu pojazdu i uchyleniu do-
tychczasowych dokumentów pojazdu i tablic reje-
stracyjnych oraz wydaje w∏aÊcicielowi pojazdu od-
pis tej decyzji albo uwierzytelnionà kserokopi´.

§ 6. W przypadku wydawania wtórnika dowodu re-
jestracyjnego z powodu utraty lub zniszczenia dotych-
czasowego dowodu rejestracyjnego, organ rejestrujà-
cy:

1) zamieszcza w bazie danych informacje o utracie do-
wodu rejestracyjnego, je˝eli dotychczasowy do-
wód rejestracyjny zosta∏ utracony, lub uniewa˝nia
zniszczony dowód rejestracyjny, je˝eli dotychcza-
sowy dowód rejestracyjny zosta∏ zniszczony,

2) sprawdza stan przedstawionych tablic rejestracyj-
nych i je˝eli podlegajà one legalizacji, usuwa do-
tychczasowe znaki legalizacyjne,

3) wystawia, zgodnie z zasadami okreÊlonymi w § 14,
nowy dowód rejestracyjny, zachowujàc dotychcza-
sowy numer rejestracyjny pojazdu,

4) zamieszcza w bazie danych informacje, zgodnie
z zakresem okreÊlonym w § 3 rozporzàdzenia,
o wydaniu wtórnika dowodu rejestracyjnego,

5) wydaje, za pisemnym potwierdzeniem w∏aÊciciela
pojazdu w karcie informacyjnej pojazdu, wtórnik
dowodu rejestracyjnego.

Przepisy § 1 ust. 1 stosuje si´ odpowiednio.

§ 7. W przypadku wydawania wtórnika pozwolenia
czasowego z powodu utraty lub zniszczenia dotychcza-
sowego pozwolenia czasowego, organ rejestrujàcy
wystawia nowe pozwolenie czasowe, zachowujàc do-
tychczasowy numer rejestracyjny pojazdu i termin re-
jestracji czasowej. Przepisy § 2 i 6 stosuje si´ odpo-
wiednio.

§ 8. W przypadku wydawania dowodu rejestracyj-
nego z powodu braku miejsca na kolejne wpisy termi-
nów nast´pnego badania technicznego, organ reje-
strujàcy:

1) wystawia, zgodnie z zasadami okreÊlonymi w § 14,
nowy dowód rejestracyjny, okreÊlajàc termin na-
st´pnego badania technicznego na podstawie wpi-
su w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym,
je˝eli termin ten nie up∏ynà∏, albo

2) wystawia, zgodnie z zasadami okreÊlonymi w § 14,
nowy dowód rejestracyjny, okreÊlajàc termin na-
st´pnego badania technicznego na podstawie
przedstawionego zaÊwiadczenia o pozytywnym
wyniku badania technicznego pojazdu.

Przepisy § 6 stosuje si´ odpowiednio.

§ 9. W przypadku wydawania wtórnika nalepki kon-
trolnej z powodu uszkodzenia lub utraty dotychczaso-
wej nalepki kontrolnej, organ rejestrujàcy wpisuje do-
tychczasowy numer rejestracyjny na nowej nalepce
kontrolnej. Przepisy § 6 stosuje si´ odpowiednio.

§ 10. W przypadku wydawania znaku legalizacyjne-
go z powodu zniszczenia lub utraty dotychczasowego
znaku (znaków) legalizacyjnego, organ rejestrujàcy:

1) sprawdza stan przedstawionych tablic rejestracyj-
nych i usuwa pozosta∏oÊci znaków legalizacyjnych,
je˝eli dotychczasowe zosta∏y zniszczone,
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2) usuwa z dowodu rejestracyjnego cz´Êç „C” dotych-
czasowego znaku legalizacyjnego.

Przepisy § 6 stosuje si´ odpowiednio.

§ 11. W przypadku wydawania wtórnika nalepki na
tablice tymczasowe z powodu zniszczenia lub utraty
dotychczasowej nalepki na tablice tymczasowe, organ
rejestrujàcy sprawdza stan przedstawionych tablic re-
jestracyjnych i usuwa pozosta∏oÊci nalepki na tablice
tymczasowe, je˝eli dotychczasowa zosta∏a zniszczona.
Przepisy § 2 i 6 stosuje si´ odpowiednio.

§ 12. 1. W przypadku wydawania tablic rejestracyj-
nych z powodu kradzie˝y, zgubienia lub zniszczenia do-
tychczasowych tablic rejestracyjnych, z zastrze˝eniem
ust. 2 i 3, organ rejestrujàcy:

1) uniewa˝nia dotychczasowy dowód rejestracyjny,

2) nadaje pojazdowi nowy numer rejestracyjny, z za-
chowaniem w bazie danych poprzedniego numeru
rejestracyjnego.

2. W przypadku gdy ze zniszczonych tablic rejestra-
cyjnych mo˝liwe jest odczytanie numeru rejestracyjne-
go i w∏aÊciciel pojazdu z∏o˝y∏ wniosek o wydanie wtór-
nika tablic (tablicy) rejestracyjnych, organ rejestrujàcy:

1) przyjmuje zniszczone tablice (tablic´) rejestracyjne,

2) zamawia u producenta tablic rejestracyjnych wtór-
nik dotychczasowych tablic (tablicy).

3. Przepisy § 1 ust. 1 stosuje si´ odpowiednio.

§ 13. Wydajàc skierowanie na nadanie i nabicie nu-
merów lub wykonanie tabliczki zast´pczej, o którym
mowa w rozporzàdzeniu o rejestracji pojazdów, organ
rejestrujàcy:

1) przyjmuje wniosek z do∏àczonymi dokumentami,
o których mowa w rozporzàdzeniu o rejestracji po-
jazdów,

2) zamieszcza w skierowaniu w szczególnoÊci nast´-
pujàce informacje:
a) oznaczenie organu rejestrujàcego wydajàcego

skierowanie,
b) dane dotyczàce w∏aÊciciela pojazdu,
c) dane dotyczàce pojazdu, na podstawie których

mo˝liwa jest jego identyfikacja.

§ 14. 1. Dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe,
w tym pozwolenie czasowe badawcze, z zastrze˝eniem
ust. 2—6, wystawia si´ zgodnie z nast´pujàcymi zasa-
dami:

1) czcionka wydruku danych i informacji powinna za-
pewniaç dobrà czytelnoÊç wpisów,

2) numer rejestracyjny, numer identyfikacyjny VIN,
numer nadwozia (podwozia), numer silnika druku-
je si´ z rozró˝nieniem cyfry 0 (zero) i litery O przez
przekreÊlenie oznaczenia cyfry zero (0),

3) numer rejestracyjny drukuje si´ z odst´pem oddzie-
lajàcym wyró˝nik powiatu od wyró˝nika pojazdu,

4) rubryki, których wype∏nienie nie dotyczy danego
pojazdu, uniewa˝nia si´, drukujàc znaki — XXX.

2. Dane i informacje z bazy danych drukuje si´ od-
powiednio w poszczególnych rubrykach dokumentów,
o których mowa w ust. 1, stosujàc nast´pujàce zasady:

1) „Marka, typ, model” — wpisuje si´ dane okreÊlone
jako „Marka, typ, nazwa handlowa”, je˝eli pojazd
jest rejestrowany na podstawie wyciàgu ze Êwia-
dectwa homologacji,

2) „Nr identyfikacyjny VIN/nr nadwozia (podwozia)”
— wpisuje si´ pe∏ny siedemnastoznakowy numer
identyfikacyjny VIN. W przypadku gdy pojazd nie
posiada VIN, wpisuje si´ numer nadwozia (podwo-
zia),

3) „Nr silnika” — wpisuje si´ stosowany przez produ-
centa numer identyfikacyjny silnika. W przypadku
gdy producent nie stosuje numeracji silników,
a tak˝e w przypadku braku numeru silnika i gdy je-
go nadanie i nabicie mog∏oby spowodowaç uszko-
dzenie silnika, co potwierdza zaÊwiadczenie, o któ-
rym mowa w § 28 ust. 2 rozporzàdzenia o rejestra-
cji pojazdów, wpisuje si´ adnotacj´ o treÊci „bez
numeru”,

4) „Rodzaj pojazdu i przeznaczenie” — wpisuje si´ ro-
dzaj pojazdu i przeznaczenie zgodne z klasyfikacjà.
Przeznaczenie pojazdu wpisuje si´ w przypadku,
gdy przewiduje to klasyfikacja,

5) „W∏aÊciciel, adres” — wpisuje si´ dane jednej oso-
by. W przypadku gdy pojazd stanowi wspó∏w∏a-
snoÊç, wpisuje si´ dane w∏aÊciciela wpisanego we
wniosku o rejestracj´,

6) „PojemnoÊç silnika/Moc” — wpisuje si´ pojemnoÊç
silnika wyra˝onà w (cm3) oraz obowiàzkowo dla
motocykli wpisuje si´ moc silnika wyra˝onà w kW,

7) „Dopuszczalna masa ca∏kowita”, „Dopuszczalna ∏a-
downoÊç”, „Najwi´kszy dopuszczalny nacisk osi”
— wpisuje si´ jednoznacznie okreÊlonà wartoÊç
tych parametrów technicznych pojazdu wyra˝onà
w kg lub odpowiednio w kN,

8) „Liczba miejsc” — wpisuje si´ jednoznacznie okre-
Êlonà iloÊç miejsc w pojeêdzie,

9) „Dopuszczalna masa ca∏kowita przyczepy” — wpi-
suje si´ najwi´kszà dopuszczalnà mas´ ca∏kowità
przyczepy, jakà dany pojazd mo˝e ciàgnàç, wyra˝o-
nà w kg,

10) „Nr karty pojazdu” — wpisuje si´ seri´ i numer kar-
ty pojazdu, je˝eli by∏a wydana. W przypadku gdy
pojazd zgodnie z ustawà nie podlega∏ obowiàzko-
wi wystawienia karty pojazdu, wpisuje si´ adnota-
cj´ o treÊci „karty nie wydano”,

11) „Data pierwszej rejestracji” — wpisuje si´ dzieƒ
pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej,

12) „Nast´pne badanie techniczne do dnia” — wpisu-
je si´ termin nast´pnego badania technicznego na
podstawie dokumentów przedstawionych do reje-
stracji i zgodnie z zasadami okreÊlonymi w usta-
wie,

13) „Adnotacje urz´dowe” — wpisuje si´ nast´pujàce
skróty odpowiadajàce treÊci adnotacji:
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a) „Wspó∏w∏aÊciciel ...” — podajàc dane wspó∏w∏a-
Êciciela zgodnie z zakresem danych okreÊlonym
w § 3 rozporzàdzenia — dotyczy pojazdów sta-
nowiàcych wspó∏w∏asnoÊç dwóch osób,

b) „Wspó∏w∏asnoÊç” — je˝eli pojazd stanowi
wspó∏w∏asnoÊç wi´kszej ni˝ okreÊlona w lit. a)
liczby osób,

c) „Pierwsza rejestracja za granicà ...” — podajàc
dat´ pierwszej rejestracji za granicà — dotyczy
pojazdów sprowadzonych z zagranicy i tam za-
rejestrowanych,

d) „TAXI” — dotyczy pojazdów przystosowanych
jako taksówka,

e) „GAZ” — dotyczy pojazdów zasilanych gazem,
f) „L” — dotyczy pojazdów przystosowanych do

nauki jazdy,
g) „Mat. N” — dotyczy pojazdów przystosowanych

do przewozu materia∏ów niebezpiecznych,
h) „MAX. ... km/h” — podajàc wartoÊç ogranicze-

nia pr´dkoÊci — dotyczy pojazdów obj´tych in-
dywidualnym ograniczeniem pr´dkoÊci,

i) „HAK” — dotyczy pojazdów przystosowanych
do ciàgni´cia przyczepy,

j) „U˚YTKOWNIK ...” — podajàc dane u˝ytkowni-
ka zgodnie z zakresem danych okreÊlonym w § 3
rozporzàdzenia — dotyczy pojazdów powierzo-
nych zgodnie z art. 73 ust. 5 ustawy lub na wnio-
sek u˝ytkownika pojazdu u˝ytkowanego w dro-
dze umowy leasingu,

k) „MASA W¸ASNA ... kg” — podajàc wartoÊç ma-
sy w∏asnej pojazdu — dotyczy ciàgników siod∏o-
wych,

l) „ZESPÓ¸ ... kg” — podajàc wartoÊç dopuszczal-
nej masy ca∏kowitej pojazdu cz∏onowego — do-
tyczy ciàgników siod∏owych,

m) „SK¸ADAK” — dotyczy pojazdów z∏o˝onych
poza wytwórnià, je˝eli na podstawie obowiàzu-
jàcych przepisów zosta∏y dopuszczone do ruchu,

n) „ZABYTKOWY” — dotyczy pojazdów zabytko-
wych,

o) „ODST¢PSTWO ...” — podajàc skrótowo, który
z warunków technicznych zosta∏ obj´ty odst´p-
stwem i w jakim zakresie — dotyczy pojazdów
dopuszczonych do ruchu w drodze indywidual-
nego odst´pstwa od warunków technicznych,
zgodnie z art. 67 ustawy,

p) „OGRANICZENIA ...” — podajàc treÊç ogranicze-
nia w u˝ytkowaniu  pojazdu zgodnie z odr´bny-
mi przepisami — dotyczy pojazdów zabytko-
wych,

q) „C¸O ...” — podajàc treÊç zastrze˝eƒ wynikajà-
cych z prawa celnego — dotyczy pojazdów z za-
strze˝eniami wynikajàcymi z Prawa celnego,

r) „WTÓRNIK” — dotyczy pojazdów, dla których
wydano wtórnik dowodu rejestracyjnego lub
pozwolenia czasowego.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, podpisuje
si´ i oznacza zgodnie z nast´pujàcymi zasadami:

1) dowód rejestracyjny:

a) na stronie 1 w rubryce „Organ rejestrujàcy” —
przystawia si´ pieczàtk´ adresowà lub drukuje
si´ nazw´ i adres siedziby organu rejestrujàce-
go,

b) na stronie 3 w rubryce „Adnotacje urz´dowe” —
adnotacje urz´dowe potwierdza si´ wpisaniem
daty zamieszczenia adnotacji, podpisem oraz
przystawia si´ okràg∏à pieczàtk´ organu reje-
strujàcego,

c) na stronie 4 w rubryce „Data ... (podpis)” — da-
t´ wydania dowodu rejestracyjnego potwierdza
si´ podpisem i przystawia si´ imiennà pieczàt-
k´,

d) na stronie 4 w rubryce „mp.” — przystawia si´
okràg∏à pieczàtk´ organu rejestrujàcego,

2) pozwolenie czasowe:

a) na stronie 1 w rubryce „Organ rejestrujàcy” —
przystawia si´ pieczàtk´ adresowà lub drukuje
si´ nazw´ i adres siedziby organu rejestrujàce-
go,

b) na stronie 2 w rubryce „mp. podpis” — wydanie
pozwolenia potwierdza si´ podpisem i przysta-
wia si´ okràg∏à pieczàtk´ organu rejestrujàcego,

c) na stronie 2 w rubryce „Pozwolenie czasowe
przed∏u˝ono do” — dat´ przed∏u˝enia wa˝noÊci
pozwolenia potwierdza si´ podpisem i przysta-
wia si´ okràg∏à pieczàtk´ organu rejestrujàcego,

d) na stronie 2 w rubryce „Adnotacje” — adnotacje
urz´dowe potwierdza si´ wpisaniem daty za-
mieszczenia adnotacji, podpisem oraz przysta-
wia si´ okràg∏à pieczàtk´ organu rejestrujàcego,

3) pozwolenie czasowe badawcze:

a) na wewn´trznej stronie ok∏adki w rubryce „Or-
gan rejestrujàcy” — przystawia si´ pieczàtk´ ad-
resowà lub drukuje si´ nazw´ i adres siedziby or-
ganu rejestrujàcego,

b) na stronach 1—12 w rubrykach „mp. podpis” —
dat´ poczàtku okresu wa˝noÊci pozwolenia po-
twierdza si´ podpisem i okràg∏à pieczàtkà orga-
nu rejestrujàcego albo podpisem i pieczàtkà
podmiotu upowa˝nionego przez organ rejestru-
jàcy.

4. W przypadku gdy nie jest mo˝liwe wype∏nienie
pozwolenia czasowego badawczego w sposób okre-
Êlony w ust. 1, pozwolenie czasowe badawcze wype∏-
nia si´ czarnym tuszem, czytelnie, drukowanym pi-
smem, w sposób gwarantujàcy trwa∏oÊç zapisów.

5. W przypadku ustania przyczyn zamieszczenia ad-
notacji, o której mowa w ust. 2 pkt 13, organ rejestru-
jàcy skreÊla zamieszczony skrót adnotacji oraz przysta-
wia okràg∏à pieczàtk´ organu rejestrujàcego.

6. W dokumentach, o których mowa w ust. 1, po ich
wype∏nieniu, podpisaniu i oznaczeniu, odpowiednià
stron´ (strony) pokrywa si´ specjalnà folià stanowiàcà
komplet wraz z blankietem.
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Za∏àcznik nr 2
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Za∏àcznik nr 3
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Za∏àcznik nr 4
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Za∏àcznik nr 5

INSTRUKCJA W SPRAWIE CZYNNOÂCI DOTYCZÑCYCH SPRAWDZENIA DOKUMENTÓW

§ 1. W celu sprawdzenia przedstawionych do reje-
stracji dokumentów, z zastrze˝eniem § 4 i 5, organ re-
jestrujàcy wysy∏a odpowiednio wype∏nione zawiado-
mienie wraz z kopià dotychczasowego dowodu reje-
stracyjnego. Wzór zawiadomienia okreÊla za∏àcznik do
instrukcji.

§ 2. Zawiadomienie, o którym mowa w § 1, wysy∏a
si´ do organu rejestrujàcego, który wystawi∏ spraw-
dzany dowód rejestracyjny, nie póêniej ni˝ w terminie
pi´ciu dni roboczych od dnia z∏o˝enia kompletu doku-
mentów wymaganych do rejestracji pojazdu.

§ 3. 1. Organ rejestrujàcy, do którego przes∏ano za-
wiadomienie, udziela zwrotnej odpowiedzi w terminie
pi´ciu dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomie-
nia.

2. W przypadku gdy dane i informacje zawarte
w przes∏anym zawiadomieniu i kopii dowodu rejestra-
cyjnego sà zgodne z danymi i informacjami zawartymi
w bazie danych oraz aktami pojazdu, organ rejestrujà-
cy, o którym mowa w ust. 1:

1) wysy∏a odpowiednio wype∏nione potwierdzenie
wraz z uwierzytelnionà kserokopià karty informa-
cyjnej pojazdu wymienionego w zawiadomieniu;
wzór potwierdzenia okreÊla za∏àcznik do instrukcji,

2) zamieszcza w bazie danych i karcie informacyjnej
pojazdu nowy numer rejestracyjny pojazdu oraz
nazw´ organu rejestrujàcego, w którego w∏aÊciwo-
Êci miejscowej pojazd si´ znajduje,

3) przes∏ane dokumenty do∏àcza do akt pojazdu.

3. W przypadku gdy dane i informacje zawarte
w przes∏anym zawiadomieniu lub kopii dowodu reje-
stracyjnego pojazdu sà niezgodne z danymi i informa-
cjami zawartymi w bazie danych lub aktami pojazdu,

organ rejestrujàcy, o którym mowa w ust. 1, odsy∏a
zwrotnie kopi´ przes∏anego zawiadomienia z adnota-
cjà „Nie potwierdzam danych pojazdu” i pieczàtkà or-
ganu rejestrujàcego.

4. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku
sprawdzenia dokumentów, o którym mowa w ust. 3,
organ rejestrujàcy wyst´pujàcy z zawiadomieniem
wszczyna post´powanie wyjaÊniajàce i stosownie do
zaistnia∏ych okolicznoÊci powiadamia w∏aÊciwe orga-
ny.

§ 4. W przypadku gdy do rejestracji nie zosta∏ z∏o-
˝ony dotychczasowy dowód rejestracyjny pojazdu za-
rejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, organ rejestrujàcy dane do zawiadomienia wpi-
suje na podstawie innych dokumentów do∏àczonych
do wniosku o rejestracj´.

§ 5. 1. Organ rejestrujàcy, który ma bezpoÊredni do-
st´p do ewidencji pojazdów, mo˝e dokonaç sprawdze-
nia dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdu
na podstawie wydruku z tej ewidencji danych i infor-
macji dotyczàcych pojazdu, którego dokumenty sà
sprawdzane.

2. W przypadku gdy dane i informacje zawarte
w wydruku, o którym mowa w ust. 1, sà zgodne z da-
nymi i informacjami zawartymi w sprawdzanych doku-
mentach, organ rejestrujàcy dokonuje rejestracji po-
jazdu i przesy∏a do organu rejestrujàcego, w którym
pojazd by∏ uprzednio zarejestrowany, odpowiednio
wype∏nione zawiadomienie, o którym mowa w § 1.

3. W przypadku gdy dane i informacje zawarte
w wydruku, o którym mowa w ust. 1, nie sà zgodne
z danymi i informacjami zawartymi w sprawdzanych
dokumentach, stosuje si´ przepisy § 1—4.



Dziennik Ustaw Nr 4 — 279 — Poz. 37

Za∏àcznik do instrukcji w sprawie czynnoÊci
dotyczàcych sprawdzenia dokumentów
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