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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 14 października 2021 r. 

 

o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym 

 

(druk nr 535) 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 

463, 694, 720 i 1641) 

Art.  64d. 

1.  
60

  Zezwolenie kategorii V na przejazd pojazdu nienormatywnego jest wydawane na 

jednokrotny lub wielokrotny przejazd po drogach publicznych w wyznaczonym czasie, na 

trasie wyznaczonej w zezwoleniu. Zezwolenie wydaje się dla pojazdu, którego ruch, ze 

względu na jego wymiary, masę lub naciski osi, nie jest możliwy na podstawie zezwoleń 

kategorii I-IV. 

2. Zezwolenie może być wydane, pod warunkiem że: 

1) ładunek jest niepodzielny; 

2) uzyskano na przejazd zgodę zarządcy drogi, właściwego dla trasy przejazdu; 

3) istnieją możliwości wyznaczenia trasy przejazdu zapewniającej bezpieczeństwo oraz 

efektywność ruchu drogowego, a w szczególności: 

a) natężenie ruchu umożliwia bezpieczny przejazd pojazdu nienormatywnego, 

b) stan technicznej sprawności budowli usytuowanych w ciągu rozpatrywanej trasy 

przejazdu, określony na podstawie przepisów Prawa budowlanego, umożliwia 

przejazd, 

c) przejazd nie stwarza zagrożenia stanu technicznego obiektów budowlanych 

położonych w pobliżu trasy przejazdu. 

[3. Zezwolenie wydaje się na wniosek zainteresowanego podmiotu. Opłatę za wydanie 

zezwolenia wnosi się przed wydaniem zezwolenia.] 

<3. Zezwolenie wydaje się na wniosek zainteresowanego podmiotu. Do wniosku dołącza 

się dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia. W przypadku niewydania 

zezwolenia zwraca się wniesioną opłatę.> 
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4. Zezwolenie wydaje, po uzgodnieniu z innymi zarządcami dróg i po uiszczeniu opłaty, 

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, w terminie 14 dni roboczych od dnia 

złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 5. Jeżeli trasa przejazdu pojazdu nienormatywnego 

przebiega w granicach administracyjnych miasta na prawach powiatu i nie przebiega 

autostradą lub drogą ekspresową, zezwolenie wydaje prezydent miasta. 

5. Zarządca drogi właściwy ze względu na kategorię drogi, po której jest planowany przejazd, 

uzgadnia trasę przejazdu w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego 

zapytania organu wydającego zezwolenie, uwzględniając warunki przejazdu i stan 

techniczny drogi. W przypadku braku odpowiedzi na zapytanie uznaje się trasę za 

uzgodnioną. 

6. Jeżeli przejazd pojazdu nienormatywnego wymaga określenia zakresu przystosowania 

infrastruktury drogowej położonej na trasie przejazdu, termin wydania zezwolenia może 

ulec przedłużeniu do 30 dni, z tym że organ wydający zezwolenie jest obowiązany 

powiadomić o tym podmiot składający wniosek w terminie 7 dni od dnia złożenia 

wniosku. 

7. Koszty związane z przystosowaniem odcinków dróg do przejazdu pojazdu 

nienormatywnego ponosi podmiot wykonujący ten przejazd. 

8. Do kosztów, o których mowa w ust. 7, zalicza się koszty dostosowania infrastruktury 

drogowej na trasie przejazdu pojazdu nienormatywnego, dostaw, usług lub robót, 

wskazanych w zezwoleniu na przejazd pojazdu nienormatywnego, w tym koszty: 

1) wykonania niezbędnych ekspertyz i badań odcinków dróg i drogowych obiektów 

inżynierskich; 

2) przygotowania niezbędnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej; 

3) czasowego usunięcia ograniczeń skrajni drogowej; 

4) wykonania wzmocnienia odcinków dróg i drogowych obiektów inżynierskich; 

5) wykonania robót zabezpieczających na trasie przejazdu pojazdu; 

6) dokonania geometrycznych korekt trasy przejazdu lub występujących w jej ciągu 

skrzyżowań; 

7) budowy lub dostosowania lokalnych objazdów występujących na trasie przejazdu 

pojazdu; 

8) wykonania prac związanych z przywróceniem odcinków dróg do stanu poprzedniego 

lub stanu uzgodnionego z właściwym zarządcą drogi; 
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9) dokonania zmian w organizacji ruchu lub przywrócenia jej stanu poprzedniego lub 

stanu uzgodnionego z właściwym zarządcą drogi. 

9. Zezwolenie wydaje się dla podmiotu wykonującego przejazd pojazdem nienormatywnym, 

wskazując w nim: 

1) okres ważności zezwolenia; 

2) trasę przejazdu; 

3) liczbę przejazdów; 

4) pojazd, którym będzie wykonywany przejazd; 

5) warunki przejazdu, w tym zakres dostosowania infrastruktury drogowej na trasie 

przejazdu; 

6) sposób pilotowania, o ile jest ono wymagane. 

10. Zezwolenie jest ważne przez okres: 

1) 14 dni - w przypadku zezwolenia na jednokrotny przejazd, 

2) 30 dni - w przypadku zezwolenia na wielokrotny przejazd 

- liczonych od dnia wskazanego we wniosku o wydanie zezwolenia. 

11. Opłatę za wydanie zezwolenia ustala się zgodnie z wzorem: 

On = pj + (n - 1) x 0,7 x pj, 

w którym poszczególne symbole oznaczają: 

- On - wysokość opłaty za wydanie zezwolenia, 

- n - liczbę przejazdów pojazdu nienormatywnego, 

- pj - stawkę opłaty za wydanie zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu 

nienormatywnego. 

Art.  66. 

1. Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby 

korzystanie z niego: 

1) nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie 

naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę; 

2) nie zakłócało spokoju publicznego przez powodowanie hałasu przekraczającego 

poziom określony w przepisach szczegółowych; 

3) nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym 

wielkości określone w przepisach szczegółowych; 

4) nie powodowało niszczenia drogi; 



- 4 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

5) zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne 

posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia 

drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu; 

6) nie powodowało zakłóceń radioelektrycznych w stopniu przekraczającym wielkości 

określone w przepisach szczegółowych. 

[1a. Autobus, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i 

ciągnik samochodowy, dla którego określono dopuszczalną masę całkowitą zespołu 

pojazdów powyżej 3,5 t, powinny być wyposażone w homologowany ogranicznik 

prędkości montowany przez producenta lub jednostkę przez niego upoważnioną, 

ograniczający maksymalną prędkość autobusu do 100 km/h, a samochodu ciężarowego i 

ciągnika samochodowego do 90 km/h.] 

<1a. Pojazdy kategorii M2 oraz M3 powinny być wyposażone w homologowany 

ogranicznik prędkości ograniczający maksymalną prędkość tych pojazdów do 100 

km/h, pojazdy kategorii N2 oraz N3 powinny być wyposażone w homologowany 

ogranicznik prędkości ograniczający maksymalną prędkość tych pojazdów do 90 

km/h. Ogranicznik prędkości powinien być montowany przez producenta lub 

jednostkę przez niego upoważnioną.> 

1b. Przepis ust. 1a nie dotyczy pojazdu: 

1) specjalnego lub używanego do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 

Wywiadu Wojskowego, Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanego przez 

Służbę Celno-Skarbową, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, 

Służby Więziennej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Służby Ochrony 

Państwa i jednostek ochrony przeciwpożarowej; 

2) zabytkowego; 

3) nierozwijającego, ze względów konstrukcyjnych, prędkości większej niż odpowiednio 

określone w ust. 1a; 

4) używanego do prowadzenia badań naukowych na drogach; 

5) przeznaczonego wyłącznie do robót publicznych na obszarach miejskich [.] <;> 

<6) kategorii N3 oraz M3 o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 10 t, 

zarejestrowanego przed dniem 1 stycznia 1988 r.; 

7) kategorii N2, M2 oraz M3 o maksymalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 10 

t, zarejestrowanego przed dniem 1 października 2001 r.> 
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1c. Minister właściwy do spraw transportu, mając na uwadze szczególne zagrożenia 

występujące podczas przewozu towarów niebezpiecznych, może określić w drodze 

rozporządzenia niższe niż ustalone w ust. 1a wartości ustawień urządzeń ograniczających 

maksymalną prędkość pojazdów przewożących niektóre towary niebezpieczne. 

1d. Pojazd silnikowy i pojazd szynowy może być wyposażony w blokadę alkoholową 

montowaną przez producenta urządzenia lub jego upoważnionego przedstawiciela. 

1e. Kalibrację blokady alkoholowej wykonuje się co 12 miesięcy. Pierwszą kalibrację 

blokady alkoholowej wykonuje się przed montażem urządzenia w pojeździe. 

1f. Producent urządzenia lub jego upoważniony przedstawiciel przeprowadza kalibrację 

blokady alkoholowej i wystawia dokument potwierdzający jej kalibrację. 

1g. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wymagania 

funkcjonalne i wymogi techniczne blokady alkoholowej oraz wzór dokumentu 

potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej, uwzględniając dostępność rynkową 

takich urządzeń oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu 

drogowego. 

2. Urządzenia i wyposażenie pojazdu, w szczególności zapewniające bezpieczeństwo ruchu i 

ochronę środowiska przed ujemnymi skutkami używania pojazdu, powinny być 

utrzymane w należytym stanie oraz działać sprawnie i skutecznie. 

3. Urządzenia służące do łączenia pojazdu ciągnącego z przyczepą powinny zapewnić 

bezpieczne ciągnięcie przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej przewidzianej do 

ciągnięcia przez ten pojazd, uniemożliwić samoczynne odłączenie się przyczepy oraz 

zapewnić prawidłowe działanie świateł i hamulców, o ile przyczepa jest w nie 

wyposażona. 

3a. Pojazd uczestniczący w ruchu powinien posiadać nadane przez producenta, z 

zastrzeżeniem art. 66a, cechy identyfikacyjne: 

1) numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy; 

2) (uchylony). 

4. Zabrania się: 

1) umieszczania wewnątrz i zewnątrz pojazdu wystających spiczastych albo ostrych 

części lub przedmiotów, które mogą spowodować uszkodzenie ciała osób jadących w 

pojeździe lub innych uczestników ruchu; 
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1a) stosowania w pojeździe przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z 

pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub 

negatywnie wpływa na środowisko; 

2) stosowania w pojeździe przedmiotów wyposażenia i części nieodpowiadających 

warunkom określonym w przepisach szczegółowych; 

3) umieszczania w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe 

wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci 

niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym 

tonie; 

4) wyposażania pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-

pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to 

zakłócające albo przewożenia w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym 

na gotowość jego użycia; nie dotyczy to pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Krajowej Administracji 

Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową, Służby Ochrony 

Państwa oraz Biura Nadzoru Wewnętrznego; 

5) wymiany nadwozia pojazdu posiadającego cechy identyfikacyjne, o których mowa w 

ust. 3a pkt 1; 

6) dokonywania zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu, z wyjątkiem: 

a) pojazdu, na którego typ zostało wydane świadectwo homologacji typu lub inny 

równoważny dokument, o którym mowa w art. 70j ust. 1, art. 70k ust. 1, art. 70o 

ust. 1, art. 70zo ust. 1, art. 70zp ust. 1 albo art. 70zu ust. 1, 

b) pojazdu, w którym zmian konstrukcyjnych dokonał przedsiębiorca prowadzący 

działalność gospodarczą w tym zakresie. 

4a. Przepis ust. 4 nie dotyczy pojazdu zabytkowego - w zakresie pkt 1-3, z zastrzeżeniem, że 

w przypadku pkt 3 obowiązuje zakaz korzystania z tych urządzeń podczas jazdy i postoju. 

5. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrami właściwym do spraw 

wewnętrznych oraz Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, warunki 

techniczne pojazdów oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia. 
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5a. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, warunki 

techniczne pojazdów wchodzących w skład kolejki turystycznej oraz zakres ich 

niezbędnego wyposażenia. 

6. Ministrowie Obrony Narodowej oraz właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z 

ministrem właściwym do spraw transportu określą, w drodze rozporządzenia, warunki 

techniczne pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Obrony Narodowej, minister 

właściwy do spraw finansów publicznych oraz Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu 

z ministrem właściwym do spraw transportu, określą, w drodze rozporządzenia, warunki 

techniczne pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, 

Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży 

pożarnej. 

8. W rozporządzeniach, o których mowa w ust. 5-7, należy uwzględnić w szczególności: 

1) konieczność zapewnienia bezpiecznego korzystania z pojazdów; 

2) zapewnienie możliwie najmniejszego negatywnego wpływu pojazdów na środowisko; 

3) przepisy i porozumienia międzynarodowe dotyczące pojazdów, ich wyposażenia i 

części; 

4) przeznaczenie pojazdów oraz sposób ich wykorzystania. 

9. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

gospodarki oraz ministrem właściwym do spraw klimatu, kierując się względami 

technicznymi, zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego i wymogami ochrony 

środowiska oraz mając na celu zapobieganie nieprawidłowościom w obrocie 

przedmiotami wyposażenia i częściami wymontowanymi z pojazdów, określi, w drodze 

rozporządzenia, wykaz przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, 

których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie 

wpływa na środowisko. 

Art.  67. 

[1. Minister właściwy do spraw transportu może w indywidualnych, uzasadnionych 

przypadkach zezwolić na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać pojazdy.] 
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<1. Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego może, w drodze decyzji 

administracyjnej, w indywidualnym uzasadnionym przypadku, zezwolić na 

odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd, mając 

na uwadze: 

1) konieczność zapewnienia bezpiecznego korzystania z pojazdu oraz 

bezpieczeństwa pieszych; 

2) zapewnienie możliwie najmniejszego negatywnego wpływu pojazdu na 

środowisko i infrastrukturę drogową; 

3) przeznaczenie pojazdu oraz sposób jego wykorzystania.> 

1a. Nie wymaga się zezwolenia na odstępstwo, o którym mowa w ust. 1, w przypadku 

wykonywania przez podmiot uprawniony, o którym mowa w art. 80s ust. 2, zajmujący się 

produkcją pojazdów, jazdy testowej dla niekompletnego samochodu ciężarowego albo 

niekompletnej przyczepy, jeśli przed kompletacją pojazdy te nie spełniają warunków 

technicznych w zakresie: 

1) przedniego i tylnego zderzaka lub urządzenia ochronnego zabezpieczającego przed 

wjechaniem pod pojazd innego pojazdu; 

2) osłon bocznych; 

3) błotników; 

4) świateł zewnętrznych pojazdu: kierunkowskazów bocznych i świateł odblaskowych 

bocznych, pozycyjnych bocznych oraz obrysowych przednich i tylnych. 

2. Rada powiatu może wprowadzić obowiązek wyposażenia pojazdów zaprzęgowych w 

hamulec uruchamiany z miejsca zajmowanego przez kierującego. 

<3. Zezwolenie na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać 

pojazd, jest wydawane na wniosek właściciela lub posiadacza pojazdu, po uiszczeniu 

opłaty. Maksymalna wysokość opłaty nie może przekroczyć 600 zł. 

4. Wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych, jakim 

powinien odpowiadać pojazd, powinien zawierać: 

1) dane pojazdu: 

a) rodzaj, markę, typ, model, 

b) numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy; 

2) dane dotyczące właściciela lub posiadacza pojazdu: 

a) imię i nazwisko (nazwę lub firmę), 

b) adres zamieszkania (siedziby); 
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3) zakres wnioskowanego odstępstwa od warunków technicznych, jakim powinien 

odpowiadać pojazd; 

4) uzasadnienie wniosku; 

5) nazwę i adres organu, który będzie dokonywał rejestracji pojazdu. 

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, należy dołączyć: 

1) dowód własności pojazdu lub dokument potwierdzający powierzenie pojazdu, o 

którym mowa w art. 73 ust. 5; 

2) zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu wskazujące, 

których warunków technicznych pojazd nie spełnia – jeżeli jest wymagane; 

3) świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem 

zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji 

pojazdu – jeżeli są wymagane; 

4) sprawozdanie z badań potwierdzające spełnienie odpowiednich warunków lub 

wymagań technicznych w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu 

w przypadku pojazdu, o którym mowa w art. 70zn ust. 2 – jeżeli jest wymagane; 

5) dokument sporządzony przez jednostkę uprawnioną wskazujący warunki lub 

wymagania techniczne obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a 

niespełnione przez pojazd objęty dopuszczeniem jednostkowym udzielonym na 

dany pojazd przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w 

przypadku pojazdu objętego procedurą uznania dopuszczenia jednostkowego 

przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego – jeżeli jest wymagany; 

6) oświadczenie producenta pojazdu, opinię jednostki uprawnionej albo opinię 

rzeczoznawcy samochodowego, o którym mowa w art. 79a, dotyczące danych 

technicznych pojazdu w zakresie objętym wnioskiem – jeżeli jest wymagane; 

7) dowód rejestracyjny kraju poprzedniej rejestracji pojazdu – jeżeli jest 

wymagany; 

8) dowód uiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 3; 

9) wyraźne zdjęcia pojazdu przedstawiające: całą bryłę pojazdu z dwóch 

przekątnych z przodu i z tyłu, numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub 

ramy, umieszczony w sposób trwały na nadwoziu, ramie lub innym podobnym 

podstawowym elemencie konstrukcyjnym, tabliczkę znamionową pojazdu, 

umiejscowienie kolumny kierowniczej – o ile dotyczy. 
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6. Zezwolenie na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać 

pojazd, w przypadku pojazdów, o których mowa w art. 73 ust. 2a i 4, jest wydawane 

na wniosek, który powinien być złożony za pośrednictwem odpowiednio Ministra 

Obrony Narodowej albo ministra właściwego do spraw zagranicznych i zawierać: 

1) dane pojazdu:  

a) rodzaj, markę, typ, model, 

b) numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy; 

2) dane dotyczące właściciela lub posiadacza pojazdu oraz okres jego pobytu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

3) zakres wnioskowanego odstępstwa od warunków technicznych, jakim powinien 

odpowiadać pojazd. 

7. W przypadku pojazdów, o których mowa w art. 73 ust. 2a i 4, przepisu ust. 3 i 5 nie 

stosuje się. 

8. Właściciel lub posiadacz pojazdu w przypadku uzyskania zezwolenia na odstępstwo 

od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd, w przypadku 

pojazdów, o których mowa w art. 73 ust. 2a i 4, przekazuje zaświadczenie o 

przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu do Dyrektora Transportowego 

Dozoru Technicznego, za pośrednictwem odpowiednio Ministra Obrony Narodowej 

albo ministra właściwego do spraw zagranicznych, w terminie 30 dni od dnia 

wydania tego zezwolenia. 

9. Zezwolenie na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać 

pojazd w zakresie mas, nacisków osi lub wymiarów pojazdu nie zwalnia z obowiązku 

uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, o którym mowa w art. 

64 ust. 1 pkt 1. 

10. Opłata, o której mowa w ust. 3, stanowi przychód Transportowego Dozoru 

Technicznego. 

11. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wysokość 

opłaty za wydanie zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych, jakim 

powinien odpowiadać pojazd, mając na uwadze ponoszone koszty związane z jego 

wydaniem oraz usprawnienie procedur w tym zakresie.> 

 

Art.  80a. 

1. Tworzy się centralną ewidencję pojazdów, zwaną dalej "ewidencją". 
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2. W ewidencji gromadzi się dane o pojazdach: 

1) zarejestrowanych na podstawie art. 73 albo art. 74 oraz o ich właścicielach lub 

niektórych kategoriach posiadaczy; 

2) w stosunku do których wydano ostateczną decyzję uchylającą decyzję wydaną na 

podstawie art. 73 albo art. 74 albo decyzję o stwierdzeniu nieważności decyzji 

wydanej na podstawie art. 73 albo art. 74, albo wydano decyzję odmowną na 

podstawie art. 74, albo decyzję umarzającą postępowanie po wydaniu decyzji w trybie 

art. 74, oraz o ich właścicielach lub niektórych kategoriach posiadaczy; 

3) wymienionych w art. 71 ust. 1, które nie zostały zarejestrowane, w stosunku do 

których: 

a) przeprowadzono badania techniczne, 

b) zawarto umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

posiadaczy pojazdów, 

c) dokonano wymiany licznika przebiegu pojazdu (drogomierza) i odczytu wskazania 

wymienionego drogomierza lub dokonano odczytu wskazania drogomierza w 

czasie kontroli [.] <,> 

<d) wydano zezwolenie na odstępstwo od warunków technicznych, jakim 

powinien odpowiadać pojazd.> 

3. W ewidencji wyodrębnia się zbiór danych i informacji o pojazdach, o których mowa w art. 

73 ust. 3, poprzez jego umieszczenie w odrębnym środowisku informatycznym, 

spełniającym wymogi w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego, o których mowa w 

ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

742). 

4. Ewidencję prowadzi minister właściwy do spraw informatyzacji w systemie 

teleinformatycznym. W rozumieniu niniejszej ustawy minister ten jest administratorem 

danych i informacji zgromadzonych w ewidencji. 

 

Art.  80b. 

1. W ewidencji gromadzi się następujące dane: 

1) identyfikujące pojazd: 

a) numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu, 

b) numer rejestracyjny pojazdu; 

2) o właścicielu pojazdu: 
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a) imię i nazwisko (nazwę lub firmę), 

b) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer 

i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które 

wydało ten dokument, 

c) datę i miejsce urodzenia, 

d) numer identyfikacyjny REGON, 

e) adres zamieszkania (siedziby), 

f) datę zgonu; 

3) o posiadaczu pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 5: 

a) imię i nazwisko (nazwę lub firmę), 

b) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer 

i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które 

wydało ten dokument, 

c) datę i miejsce urodzenia, 

d) numer identyfikacyjny REGON, 

e) adres zamieszkania (siedziby), 

f) datę zgonu; 

4) o użytkowniku pojazdu użytkowanego na podstawie umowy leasingu, o rejestrację 

którego wnioskował leasingodawca (właściciel pojazdu): 

a) imię i nazwisko (nazwę lub firmę), 

b) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer 

i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które 

wydało ten dokument, 

c) datę i miejsce urodzenia, 

d) numer identyfikacyjny REGON, 

e) adres zamieszkania (siedziby), 

f) datę zgonu; 

5) o zbyciu pojazdu: 

a) datę zgłoszenia zbycia pojazdu, 

b) datę zbycia pojazdu, 

c) dane nabywcy: 

– imię i nazwisko (nazwę lub firmę), 
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– numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i 

nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało 

ten dokument, 

– datę i miejsce urodzenia, 

– numer identyfikacyjny REGON, 

– adres zamieszkania (siedziby), 

– datę zgonu; 

6) o obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu: 

a) (uchylona), 

b) (uchylona), 

c) (uchylona), 

d) (uchylona), 

e) dane zakładu ubezpieczeń, który zawarł umowę, 

f) dane o umowie; 

7) o zastawach rejestrowych ustanowionych na pojeździe: 

a) dane o pojeździe, na którym ustanowiono zastaw rejestrowy, 

b) (uchylona), 

c) numer pozycji w rejestrze zastawów, 

d) datę dokonania wpisu w rejestrze zastawów, 

e) imię i nazwisko (nazwę lub firmę) zastawnika, 

f) numer PESEL zastawnika, 

g) numer identyfikacyjny REGON zastawnika, 

h) datę wykreślenia zastawu z rejestru zastawów, 

i) nazwę (oznaczenie) sądu, który dokonał wpisu; 

8) o dokumentach pojazdu: 

a) dane o dowodzie rejestracyjnym, 

b) dane o pozwoleniu czasowym, 

c) dane o karcie pojazdu 

- oraz o ich wtórnikach; 

8a) o profesjonalnej rejestracji pojazdów, w tym wynikające z decyzji o profesjonalnej 

rejestracji pojazdów i dotyczące blankietów profesjonalnych dowodów 

rejestracyjnych; 
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8b) zamieszczone w wykazie pojazdów używanych w ruchu drogowym prowadzonym 

przez podmiot uprawniony, o którym mowa w art. 80s ust. 2: 

a) o pojazdach używanych przez podmiot uprawniony w ruchu drogowym z 

wykorzystaniem profesjonalnych dowodów rejestracyjnych, 

b) o profesjonalnych dowodach rejestracyjnych; 

9) o tablicach rejestracyjnych pojazdu i ich legalizacji, o nalepkach kontrolnych, oraz o 

ich wtórnikach; 

9a) o profesjonalnych tablicach rejestracyjnych oraz ich legalizacji; 

10) o badaniach technicznych pojazdu; 

11) o szkodach istotnych; 

12) o nadaniu i wybiciu nowego numeru nadwozia (podwozia); 

13) techniczne o pojeździe; 

14) o kradzieży i odnalezieniu pojazdu; 

15) o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego; 

15a) o zatrzymaniu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego lub blankietu 

profesjonalnego dowodu rejestracyjnego; 

16) o demontażu pojazdu lub przyjęciu niekompletnego pojazdu; 

16a) o stacjach demontażu lub punktach zbierania pojazdów; 

17) o czasowym wycofaniu i ponownym dopuszczeniu do ruchu pojazdu oraz o jego 

wyrejestrowaniu; 

18) o homologacji pojazdu, dopuszczeniu jednostkowym pojazdu, dopuszczeniu 

indywidualnym WE pojazdu albo dopuszczeniu do ruchu drogowego pojazdu z 

końcowej partii produkcji; 

19) identyfikator osoby lub podmiotu dokonujących w ewidencji wprowadzenia lub 

zmiany danych; 

20) o zabezpieczeniach ustanowionych na pojeździe, w tym o zajęciu pojazdu przez organ 

egzekucyjny, oraz o ich zniesieniu; 

21) o wymianie drogomierza; 

<21a) o wydanych zezwoleniach na odstępstwo od warunków technicznych, 

jakim powinien odpowiadać pojazd;> 

22) o odczycie wskazania drogomierza w czasie kontroli. 

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy 

katalog gromadzonych w ewidencji danych, o których mowa w ust. 1 pkt 6 lit. e i f, pkt 7 
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lit. a, pkt 8-18 i 20-22, przekazywanych przez podmioty, o których mowa w art. 80ba ust. 

1, oraz uzupełnianych automatycznie przez system teleinformatyczny obsługujący 

ewidencję, mając na względzie użyteczność oraz proporcjonalność zakresu i rodzaju 

przetwarzanych danych, a także obowiązek monitorowania i sprawozdawczości w 

odniesieniu do emisji CO2. 

3. Danych zgromadzonych w ewidencji nie usuwa się. 

4. (uchylony). 

5. Administrator danych i informacji zgromadzonych w ewidencji przekazuje staroście 

informację o zatrzymaniu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego oraz o niezwróceniu 

przez podmiot uprawniony, o którym mowa w art. 80s ust. 2, blankietów profesjonalnych 

dowodów rejestracyjnych, profesjonalnych dowodów rejestracyjnych i profesjonalnych 

tablic (tablicy) rejestracyjnych w terminie określonym w art. 80y ust. 1 poprzez jej 

automatyczne udostępnienie przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję do 

pobrania za pomocą systemu teleinformatycznego, z wykorzystaniem którego starosta 

wykonuje zadania związane z rejestracją pojazdów. 

 

Art.  80ba. 

1. Dane, o których mowa w art. 80b ust. 1, są przekazywane do ewidencji: 

1) przez organ właściwy w sprawach rejestracji pojazdów - w zakresie danych, o których 

mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1, pkt 2-5 z wyłączeniem daty zgonu, pkt 8, 8a, 9 i 9a, pkt 

10 w zakresie terminu okresowego badania technicznego pojazdu w przypadku 

rejestracji pojazdu wcześniej niezarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, pkt 12, 13, 17, 18 i 20; 

2) przez zakłady ubezpieczeń - w zakresie danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 6 

i 11, oraz w przypadku zawierania umowy obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów dla pojazdu niezarejestrowanego 

także pkt 1 i 13; 

2a) przez podmiot uprawniony, o którym mowa w art. 80s ust. 2, któremu wydano decyzję 

o profesjonalnej rejestracji pojazdów - w zakresie danych, o których mowa w art. 80b 

ust. 1 pkt 8b; 

3) przez właściwą jednostkę organizacyjną Policji - w zakresie danych, o których mowa w 

art. 80b ust. 1 pkt 14; 
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4) przez właściwą jednostkę organizacyjną Policji, Straży Granicznej, Krajowej 

Administracji Skarbowej, Inspekcji Transportu Drogowego lub Żandarmerii 

Wojskowej - w zakresie danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 15 i 15a; 

5) przez centralną informację o zastawach rejestrowych, za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego Ministra Sprawiedliwości, niezwłocznie po dokonaniu przez sąd 

wpisu zastawu rejestrowego do rejestru zastawów - w zakresie danych, o których 

mowa w art. 80b ust. 1 pkt 7; 

6) przez stacje kontroli pojazdów - z wyłączeniem pojazdów, o których mowa w art. 73 

ust. 3 - w zakresie danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 10, 15 i 21, oraz w 

przypadku przeprowadzania badania technicznego lub dokonania odczytu 

drogomierza pojazdu niezarejestrowanego - także pkt 1 i 13; 

6a) przez właściwą jednostkę organizacyjną Policji, Straży Granicznej, Inspekcji 

Transportu Drogowego, Żandarmerii Wojskowej lub Służby Celno-Skarbowej - w 

zakresie danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 22, a w przypadku odczytu 

drogomierza pojazdu niezarejestrowanego - także pkt 1 i 13; 

7) przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny - w zakresie danych, o których mowa w 

art. 80b ust. 1 pkt 11. 

8) przez marszałka województwa - w zakresie danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 

pkt 16a; 

9) przez stację demontażu lub punkty zbierania pojazdów - z wyłączeniem pojazdów, o 

których mowa w art. 73 ust. 3 - w zakresie danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 

pkt 16 [.] <;> 

<10) przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego – w zakresie 

danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 21a, oraz w przypadku wydania 

zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien 

odpowiadać pojazd, dla pojazdu niezarejestrowanego – także w zakresie danych, 

o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 13.> 

1a. Dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 6 lit. e i f, pkt 7 lit. a, pkt 8-18 i 20-22, mogą 

zawierać dodatkowo dane uzupełniane automatycznie przez system teleinformatyczny 

obsługujący ewidencję. 

2. Dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 19, są uzupełniane w sposób automatyczny 

przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję. 
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3. Podmioty wymienione w ust. 1 wprowadzają dane do ewidencji w czasie wykonania 

czynności skutkującej koniecznością przekazania danych do ewidencji, za pomocą 

systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję lub za pomocą systemów 

teleinformatycznych obsługujących zadania realizowane przez te podmioty. 

4. Podmioty wymienione w ust. 1 pkt 2 wprowadzają dane do ewidencji za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego obsługującego Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, o 

którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2214 oraz z 2020 r. poz. 1180, 1639 i 2320). 

4a. Podmiot wymieniony w ust. 1 pkt 8 może wprowadzać dane za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego obsługującego bazę danych, o której mowa w art. 79 ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, 875 i 2361). 

5. Dane gromadzone w ewidencji są do niej przekazywane z rejestru Powszechnego 

Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), krajowego rejestru urzędowego 

podmiotów gospodarki narodowej (REGON), krajowego rejestru urzędowego podziału 

terytorialnego kraju (TERYT), centralnej ewidencji kierowców, centralnej ewidencji 

posiadaczy kart parkingowych, rejestru zastawów oraz Ubezpieczeniowego Funduszu 

Gwarancyjnego, o ile są w nich gromadzone. 

6. Minister właściwy do spraw informatyzacji: 

1) może określić, w drodze rozporządzenia, tryb i terminy przekazywania danych 

pomiędzy ewidencją a rejestrami PESEL, REGON, TERYT, centralną ewidencją 

kierowców i centralną ewidencją posiadaczy kart parkingowych, uwzględniając 

potrzebę zapewnienia płynności przepływu danych pomiędzy ewidencją a innymi 

rejestrami i ewidencjami, poprawności i aktualności gromadzonych danych oraz 

konieczność zapewnienia ochrony danych osobowych; 

2) (uchylony); 

3) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych określi, w drodze 

rozporządzenia, tryb i terminy przekazywania danych pomiędzy ewidencją a 

Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym oraz warunki, sposób i tryb 

współdziałania ewidencji i funduszu w zakresie przekazywania danych przez zakłady 

ubezpieczeń, uwzględniając potrzebę zapewnienia płynności przepływu danych pomiędzy 

ewidencją a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym, poprawności i aktualności 

gromadzonych danych oraz konieczność zapewnienia ochrony danych osobowych. 
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Art.  81b. 

1. Właściciel lub [posiadacz pojazdu, pojazdu wolnobieżnego] <posiadacz pojazdu 

samochodowego, ciągnika rolniczego>, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład 

kolejki turystycznej lub motoroweru, także niezarejestrowanego, który dokonał wymiany 

drogomierza, jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia wymiany tego drogomierza 

przedstawić pojazd w stacji kontroli pojazdów w celu dokonania odczytu wskazania 

drogomierza, o którym mowa w art. 81a zdanie drugie, wraz z jednostką miary. Przepis 

art. 81 ust. 13 stosuje się odpowiednio. 

2. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 1, nie stanowi podstawy odmowy przez 

stację kontroli pojazdów dokonania odczytu wskazania drogomierza wraz z jednostką 

miary. 

<2a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pojazdów, o których mowa w art. 73 ust. 2b i 3.> 

3. Warunkiem dokonania odczytu, o którym mowa w ust. 1, jest uiszczenie przez właściciela 

lub posiadacza pojazdu opłaty za dokonanie odczytu wskazania drogomierza wraz z 

jednostką miary oraz opłaty ewidencyjnej. 

4. Maksymalna wysokość opłaty za dokonanie odczytu wskazania drogomierza wraz z 

jednostką miary nie może przekroczyć 100 zł. Opłata stanowi przychód przedsiębiorcy 

prowadzącego stację kontroli pojazdów. 

5. Czynność, o której mowa w ust. 1, przeprowadza się po złożeniu diagnoście przez 

właściciela lub posiadacza pojazdu pisemnego oświadczenia o wymianie drogomierza, 

sporządzonego na urzędowym formularzu. Oświadczenie zawiera: 

1) imię i nazwisko składającego oświadczenie; 

2) numer PESEL składającego oświadczenie, a w przypadku osoby nieposiadającej 

numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz 

nazwę państwa, które wydało ten dokument; 

3) adres zamieszkania składającego oświadczenie; 

4) dane identyfikujące pojazd; 

5) datę i przyczynę wymiany drogomierza; 

6) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia; 

7) klauzulę o treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia."; 

8) czytelny podpis składającego oświadczenie. 
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6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej 

za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula, o której mowa w ust. 5 pkt 7, zastępuje 

pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

7. Datę i przyczynę wymiany drogomierza stwierdza, na podstawie oświadczenia, o którym 

mowa w ust. 5, uprawniony diagnosta zatrudniony w stacji kontroli pojazdów. 

8. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 

1) wzór urzędowego formularza oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o 

wymianie drogomierza, mając na uwadze rzetelne dokumentowanie czynności 

związanych z wymianą drogomierza; 

2) organ zobowiązany do przechowywania oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, oraz 

sposób przekazywania tego oświadczenia, mając na uwadze znaczenie tego 

dokumentu dla gromadzonych informacji o pojeździe. 

9. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia szczegółowe 

czynności uprawnionych diagnostów związane z dokonaniem odczytu wskazania 

drogomierza wraz z jednostką miary oraz wysokość opłaty za dokonanie odczytu 

wskazania drogomierza wraz z jednostką miary, mając na uwadze konieczność 

zapewnienia jednolitej procedury w zakresie dokonywania odczytu wskazania 

drogomierza wraz z jednostką miary, rzetelnego dokumentowania czynności związanych 

z wymianą drogomierza oraz koszty tych czynności, w tym niezbędny nakład pracy, a 

także zasady proporcjonalności opłat. 


