
Oświadczenie złożone 

przez senatora Janusza Pęcherza 

na 14. posiedzeniu Senatu 

w dniu 18 sierpnia 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka 

Z dniem 1 stycznia 2020 r. wszedł w życie art. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzy-

maniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1579), który zmienił ustawę 

z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. 

W ustawie – Prawo o ruchu drogowym od 1 stycznia 2020 r. zostało zmienione brzmienie art. 71 ust. 7, 

dodany art. 140mb oraz zmieniony art. 140n. 

„Art. 140mb. Kary pieniężne za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia 

starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu. 

Kto: 

1) będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepi-

sowi art. 78 ust. 2 pkt. 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu 

– podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł”. 

Prezydent miasta X w świetle zapisów ustawy wydał decyzję administracyjną o naliczeniu kary pieniężnej 

za nieprzestrzeganie art. 78 ust. 2 pkt. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym. 

Strona odwołała się od decyzji prezydenta miasta X do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Y. 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję prezydenta miasta X i umorzyło postępowanie przed 

organem pierwszej instancji. W uzasadnieniu SKO zaakcentowało, że w związku z faktem, iż strona po 

upływie 30-dniowego terminu na zgłoszenie zbycia pojazdu organowi rejestrującemu nie była już właścicie-

lem pojazdu, nie można mówić o spełnieniu przesłanki podmiotowej wskazanej w przepisie art. 140mb pkt. 2 

ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Z tego względu nałożenie kary jest bezzasadne i błędne. W konsekwen-

cji tego decyzję prezydenta miasta X należało wyeliminować z obrotu prawnego. 

Organowi rejestrującemu trudno zgodzić się z takim stanowiskiem. Warto podkreślić, iż wolą ustawodaw-

cy było to, aby uporządkować kwestie związane z przestrzeganiem przepisów prawa odnośnie do 30-

dniowego terminu m.in. na zawiadomienie właściciela pojazdu o jego zbyciu. Rodzi się pytanie: w jakiej 

sytuacji organ rejestrujący winien realizować zapisy art. 140mb pkt. 2? 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze Y uchyliło również decyzję prezydenta miasta X dotyczącą nabycia 

pojazdu w dniu 29 lutego 2020 r. (analogicznych spraw jest więcej, aczkolwiek tu podaję jeden przykład). 

Wniosek właściciela dotyczący informacji o nabyciu pojazdu do organu rejestrującego był złożony 6 maja 

br., a więc po terminie 30-dniowym od dnia nabycia. Samorządowe Kolegium Odwoławcze podniosło, biorąc 

pod uwagę zapisy tzw. specustawy koronawirusowej, że choć brak jest wyraźnego przepisu o wejściu w życie 

regulacji art. 15zzr z mocą wsteczną, to regulacja ta zdaje się dotyczyć również spraw sprzed wejścia w życie 

nowelizacji tzw. specustawy koronawirusowej. 

Warto podkreślić, że specustawa dotyczy pojazdów zakupionych, zbytych bądź sprowadzonych do Polski 

z dniem 1 marca 2020 r. Trudno zgodzić się z przedstawioną przez SKO interpretacją przepisów. Na dzień 

dzisiejszy organ rejestrujący rozpatruje możliwość złożenia, zgodnie z art. 8 ustawy – Prawo o postępowaniu 

przed sądami administracyjnymi, wniosku do prokuratury o rozpatrzenie możliwości złożenia skargi do wo-

jewódzkiego sądu administracyjnego. 

W związku z powyższym zadaję Panu Ministrowi pytanie: czy taka była intencja ustawodawcy, jaką pre-

zentuje w wyrokach SKO? Jak powinny postępować wydziały komunikacji urzędów powiatowych w spra-

wach analogicznych do omówionych wyżej sytuacji? 

Z poważaniem 

Janusz Pęcherz 

 


