
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 18 listopada 2021 r. 

Poz. 2080 

 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA INFRASTRUKTURY1) 

z dnia 20 października 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, 720, 1641 i 1997) 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 i 1604) w § 12: 

1) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 
„2. Organ rejestrujący prowadzi odrębnie wykaz nowych tablic przyjętych i wydanych, zawierający dane 

i informacje o posiadanych i wydawanych przez organ tablicach, oraz wykaz tablic zwróconych, zawierający dane 
i informacje o tablicach przekazanych organowi w wyniku ich wymiany albo zwrotu oraz wyrejestrowania albo prze-
rejestrowania pojazdu. 

3. Dane i informacje, o których mowa w ust. 2, zamieszcza się w wykazie niezwłocznie po przyjęciu, wydaniu 
tablic rejestracyjnych oraz po przekazaniu tablic rejestracyjnych w wyniku ich wymiany albo zwrotu oraz wyrejestro-
wania albo przerejestrowania pojazdu.”; 

2) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie: 
„5. Tablice rejestracyjne przekazane organowi rejestrującemu w wyniku ich wymiany albo zwrotu oraz wyreje-

strowania albo przerejestrowania pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 7, wycofuje się z użytku. 
6. Organ rejestrujący sporządza protokół przekazania przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 75a ust. 2 ustawy, 

tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku. Protokół ten jest podstawą wykreślenia ich z wykazu tablic rejestracyj-
nych.”. 

§ 2. Tablice rejestracyjne wycofane z użytku, które nie zostały zniszczone przez organ rejestrujący przed dniem 
1 stycznia 2022 r., organ rejestrujący przekazuje zgodnie z art. 74b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 
drogowym. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 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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