
  
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 1 września 2021 r. 

Poz. 1604 

 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) 

z dnia 27 sierpnia 2021 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, 463, 694 i 720) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności orga-
nów 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) wprowadza się następujące zmiany: 

1) po § 2a dodaje się § 2aa w brzmieniu: 

„§ 2aa. Organ rejestrujący, prowadząc postępowanie w sprawie rejestracji pojazdów, może korzystać z udo-
stępnionych przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w systemie teleinformatycznym rejestracji: 
1) bazy punktów kontaktowych przedstawicieli producentów pojazdów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

o której mowa w art. 73d ust. 4 pkt 1 ustawy; 
2) wzorów wymaganych podpisów, o których mowa w art. 73d ust. 4 pkt 2 ustawy.”; 

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: 

„§ 1a. Po dokonaniu czasowej rejestracji z urzędu nowego pojazdu z dołączonym dokumentem, o którym mowa 
w art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy, a przed wystawieniem dowodu rejestracyjnego, organ rejestrujący pojazd, w razie ko-
nieczności, porównuje podpis zamieszczony na tym dokumencie ze wzorami wymaganych podpisów, o których mowa 
w art. 73d ust. 4 pkt 2 ustawy, jeżeli zostały udostępnione w systemie teleinformatycznym rejestracji, i prowadzi, 
w razie konieczności, postępowanie wyjaśniające kwestie niezgodności tych podpisów z producentem lub upoważ-
nionym przedstawicielem, o którym mowa w art. 70n ust. 2 ustawy, lub z Dyrektorem Transportowego Dozoru Tech-
nicznego.”. 

§ 2. Do wniosków o rejestrację pojazdu złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego roz-
porządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 września 2021 r. 

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk 

                                                           
1) 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). 
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