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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mam zaszczyt przesłać
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej na 15. posiedzeniu w dniu 24 lipca 2020 r. ustawę

o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych
ustaw.

Z poważaniem
(-) Elżbieta Witek

U S T AWA
z dnia 24 lipca 2020 r..
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw1), 2)
Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695 i 1087) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 2 w pkt 86 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 87 w brzmieniu:
„87) salon sprzedaży pojazdów samochodowych, przyczep lub motorowerów –
osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej, prowadzące sprzedaż pojazdów samochodowych,
przyczep lub motorowerów w lokalu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
i autoryzowane przez producenta pojazdów samochodowych, przyczep lub
motorowerów lub jego upoważnionego przedstawiciela. Dotyczy to także
sprzedaży w lokalu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio
prowadzonej przez producenta pojazdów samochodowych, przyczep lub
motorowerów.”;

2)

w art. 38:
a)

w ust. 1:
–

pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem inny
niż wydane w kraju prawo jazdy albo pozwolenie na kierowanie
tramwajem, jeżeli kierujący nie posiada wydanego w kraju prawa
jazdy albo pozwolenia na kierowanie tramwajem;”,
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2)

Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia
1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów (Dz. Urz. WE L 138 z 01.06.1999, str. 57 –
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 4, str. 351, Dz. Urz. UE L 236 z 23.09.2003, str.
17, Dz. Urz. UE L 10 z 16.01.2004, str. 29 – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 7,
str. 710, Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, str. 344, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 356 oraz Dz.
Urz. UE L 127 z 29.04.2014, str. 129).
Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń, ustawę z
dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, ustawę z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów
wycofanych z eksploatacji, ustawę z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne, ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów, ustawę z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r.
o kierujących pojazdami, ustawę z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
oraz niektórych innych ustaw, ustawę z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych oraz
ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
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–

po pkt 4a dodaje się pkt 4b w brzmieniu:
„4b) pokwitowanie zatrzymania:
a)

prawa jazdy albo pozwolenia na kierowanie tramwajem,

b)

dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego,

c)

profesjonalnego dowodu rejestracyjnego

– w okresie, w którym upoważnia ono do kierowania pojazdem albo
jego używania;”,
b)

po ust. 2b dodaje się ust. 2c w brzmieniu:
„2c. Kierujący pojazdem, o którym mowa w art. 73 ust. 3, jest
obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu
dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 5, oraz dokument
stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu.”;

3)

w art. 53 w ust. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:
„5a) Biura Nadzoru Wewnętrznego;”;

4)

w art. 58 w ust. 1 w zdaniu pierwszym skreśla się wyraz „kwadratowymi”;

5)

w art. 60:
a)

w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a i 3b w brzmieniu:
„3a) umieszczania na pojeździe tablic (tablicy) rejestracyjnych w innym
miejscu niż konstrukcyjnie do tego przeznaczone;
3b) umieszczania na pojeździe jednorzędowych zmniejszonych tablic
rejestracyjnych, jeżeli pojazd nie posiada zmniejszonych wymiarów
miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablicy
rejestracyjnej;”,

b)

po ust. 1 dodaje się ust. la w brzmieniu:
„la. Utrzymywanie tablic (tablicy) rejestracyjnych i innych wymaganych
oznaczeń pojazdu w należytym stanie oraz zapewnienie ich czytelności jest
obowiązkiem kierującego pojazdem.”;

6)

w art. 66 w ust. 4 w pkt 4 wyrazy „i Służby Ochrony Państwa” zastępuje się
wyrazami „, Służby Ochrony Państwa oraz Biura Nadzoru Wewnętrznego”;

7)

w art. 71 w ust. 2 skreśla się wyrazy „, a w przypadku pojazdów samochodowych,
z wyłączeniem motocykli, w nalepkę kontrolną”;

8)

w art. 72:
a)

w ust. 1 uchyla się pkt 2,
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b)

w ust. 2:
–

po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) pojazdu,

który

był

już

zarejestrowany

na

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej i od ostatniej rejestracji nie nastąpiła
zmiana

właściciela

tego

pojazdu,

w

przypadku

gdy

przerejestrowanie pojazdu jest dokonywane na wniosek właściciela
tego pojazdu w związku ze zmianą jego miejsca zamieszkania
(siedziby) – w zakresie dowodu własności pojazdu, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1;”,
–
c)

w pkt 2 skreśla się wyrazy „2 i”,

ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia
czasowego pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej organ rejestrujący dokonuje weryfikacji danych zawartych w
utraconym dokumencie w centralnej ewidencji pojazdów i pobiera z tej
ewidencji dane niezbędne do rejestracji pojazdu.”,

d)

dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:
„5.

W

przypadku

utraty

dowodu

rejestracyjnego

pojazdu

zarejestrowanego za granicą zamiast tego dokumentu należy przedstawić jego
wtórnik albo dokument wystawiony przez organ rejestrujący właściwy ze
względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, potwierdzający dane zawarte
w utraconym dokumencie niezbędne do rejestracji pojazdu. Jeżeli organ
rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu za
granicą odmówił wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego albo dokumentu
potwierdzającego dane zawarte w utraconym dokumencie, starosta może
wystąpić do tego organu o potwierdzenie tych danych. Uzyskane
potwierdzenie tych danych, w postaci papierowej albo elektronicznej,
zastępuje dokument potwierdzający dane zawarte w utraconym dokumencie
niezbędne do rejestracji pojazdu.
6. W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego pojazdu wywiezionego
z kraju, uprzednio zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji
pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek właściciela
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pojazdu, wydaje zaświadczenie potwierdzające dane zawarte w utraconym
dowodzie rejestracyjnym.”;
9)

w art. 73:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela pojazdu,
starosta właściwy ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania (siedzibę)
lub czasowego zamieszkania, wydając decyzję o rejestracji pojazdu, dowód
rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne.”,

b)

po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1e w brzmieniu:
„1a. Składający wniosek o rejestrację pojazdu może wnioskować
o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego, w tym tablic
(tablicy) rejestracyjnych, jeżeli pojazd był już zarejestrowany na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i posiada tablice (tablicę) rejestracyjne zgodne z
przepisami wydanymi na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz utrzymane w
należytym stanie i czytelne. W takim przypadku starosta, dokonując
rejestracji pojazdu, wydaje decyzję o rejestracji pojazdu i dowód rejestracyjny
oraz dokonuje legalizacji dotychczasowych tablic (tablicy) rejestracyjnych.
Jeżeli tablice (tablica) rejestracyjne nie są zgodne z przepisami wydanymi na
podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a albo nie są utrzymane w należytym stanie,
albo nie są czytelne, stosuje się przepis ust. 1.
1b. Właściciel albo podmiot, o którym mowa w ust. 2 i 5, będący
posiadaczami pojazdu samochodowego zarejestrowanego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem motocykla, mogą wnioskować do
organu rejestrującego właściwego ze względu na miejsce ostatniej rejestracji
pojazdu o wydanie dodatkowej zalegalizowanej tablicy rejestracyjnej do
oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną. Dodatkowa
tablica rejestracyjna posiada ten sam numer rejestracyjny co numer
rejestracyjny

pojazdu

samochodowego.

W

przypadku

gdy

pojazd

samochodowy nie posiada tablic rejestracyjnych zgodnych z przepisami
wydanymi na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a, organ rejestrujący wydaje
nową decyzję o rejestracji pojazdu wraz z kompletem zalegalizowanych
tablic rejestracyjnych z nowym numerem rejestracyjnym dla pojazdu
samochodowego i nowym dowodem rejestracyjnym oraz dodatkową
zalegalizowaną tablicę rejestracyjną.
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1c. Dodatkową zalegalizowaną tablicę rejestracyjną, o której mowa w
ust. 1b, organ rejestrujący wydaje po:
1)

dokonaniu czasowej rejestracji pojazdu z urzędu lub przy wydaniu
dowodu rejestracyjnego, jeżeli pojazd samochodowy jest rejestrowany
przez ten organ, albo

2)

zarejestrowaniu pojazdu samochodowego przez ten organ.
1d. Numer rejestracyjny na tablicach (tablicy) rejestracyjnych stanowią

litery i cyfry (cyfra). Numer ten składa się odpowiednio z wyróżnika
województwa

lub

powiatu

i

wyróżnika

pojazdu

albo

wyróżnika

indywidualnego pojazdu, określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a i c.
1e. Organ rejestrujący wydaje decyzję o odmowie rejestracji pojazdu:
1)

w przypadku braku pozytywnej weryfikacji dokumentów, o których
mowa w art. 72 ust. 1, z uwzględnieniem przy tej weryfikacji art. 72 ust.
1b–5;

2)

jeżeli na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o
udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen
oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1844)
uzyskał informację, że zgłoszony do rejestracji pojazd został skradziony,
przywłaszczony lub utracony w inny sposób;

3)

jeżeli w odpowiedzi na jego pytanie skierowane do organu
rejestrującego właściwego ze względu na miejsce ostatniej rejestracji
pojazdu za granicą lub punktu kontaktowego wyznaczonego przez
państwo

członkowskie

Unii

Europejskiej

lub

Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, uzyskał potwierdzenie, że status
prawny pojazdu uprzednio zarejestrowanego w tym państwie powoduje
przeszkodę do rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.”,
c)

w ust. 2b zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Organ ten wydaje dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę)
rejestracyjne, chyba że dla danego pojazdu tablice (tablica) rejestracyjne nie
są wymagane, a numer rejestracyjny umieszcza się bezpośrednio na
pojeździe.”,
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d)

w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Organy te wydają dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę)
rejestracyjne, chyba że dla danego pojazdu tablice (tablica) rejestracyjne nie
są wymagane, a numer rejestracyjny umieszcza się bezpośrednio na
pojeździe.”,

e)

10)

w ust. 3a:
–

wyraz „Producent” zastępuje się wyrazem „Wytwórca”,

–

skreśla się wyrazy „, nalepek kontrolnych”;

po art. 73 dodaje się art. 73a–73d w brzmieniu:
„Art. 73a. 1. Właściwy miejscowo dla siedziby sejmiku województwa
prezydent miasta na prawach powiatu:
1)

prowadzi ewidencję tablic rejestracyjnych indywidualnych wydanych na
terenie województwa;

2)

wyznacza w ramach województwa dla każdego organu rejestrującego
pojemność rejestracyjną dla tablic rejestracyjnych:
a)

tymczasowych oraz

b)

samochodowych jednorzędowych zmniejszonych i tymczasowych, dla
pojazdu posiadającego zmniejszone wymiary miejsca konstrukcyjnie
przeznaczonego do umieszczenia tablicy rejestracyjnej.

2. Ewidencję tablic rejestracyjnych indywidualnych prowadzi się w postaci
elektronicznej lub papierowej.
3. Wyznaczone w ramach województwa dla każdego organu rejestrującego
pojemności rejestracyjne dla tablic rejestracyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
a także numery rejestracyjne tablic rejestracyjnych indywidualnych wpisane do
ewidencji tych tablic zawierają informację o wyróżniku województwa i
wyróżnikach pojazdów albo wyróżnikach indywidualnych pojazdów.
4. Wpisanie wyróżnika indywidualnego pojazdu do ewidencji tablic
rejestracyjnych indywidualnych następuje na wniosek organu rejestrującego, o ile
identyczny wyróżnik indywidualny pojazdu nie został nadany na terenie
województwa dla innego pojazdu.
5. Właściwy miejscowo dla siedziby sejmiku województwa prezydent miasta
na prawach powiatu udostępnia organom rejestrującym informacje z ewidencji
tablic rejestracyjnych indywidualnych oraz pojemności rejestracyjne, o których
mowa w ust. 1 pkt 2.
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6. Ewidencję tablic rejestracyjnych indywidualnych prowadzi się w sposób
zabezpieczający przed zniszczeniem oraz dostępem osób nieuprawnionych.
Wyznaczenia i udostępnienia pojemności rejestracyjnych, o których mowa w ust.
1 pkt 2, dokonuje się w sposób zabezpieczający przed dostępem osób
nieuprawnionych.
Art. 73b. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji oraz minister
właściwy do spraw transportu wyznaczają i prowadzą punkty kontaktowe
umożliwiające wymianę informacji o pojazdach zarejestrowanych z państwami
członkowskimi Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) – stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
2. Urząd obsługujący ministra właściwego do spraw informatyzacji oraz
urząd obsługujący ministra właściwego do spraw transportu informują o
wyznaczonych punktach kontaktowych, o których mowa w ust. 1, administracje
państw członkowskich, o których mowa w ust. 1, właściwe w sprawach rejestracji
lub ewidencji pojazdów, podając:
1)

nazwę urzędu obsługującego ministra prowadzącego punkt kontaktowy i
adres siedziby tego urzędu;

2)

zakres zadań wykonywanych przez punkt kontaktowy;

3)

dane osoby obsługującej punkt kontaktowy: imię, nazwisko i zajmowane
przez nią stanowisko oraz adres poczty elektronicznej tej osoby;

4)

adres poczty elektronicznej punktu kontaktowego.
3. Punkt kontaktowy prowadzony przez ministra właściwego do spraw

informatyzacji informuje właściwy organ w sprawach rejestracji lub ewidencji
pojazdów państwa członkowskiego, o którym mowa w ust. 1, albo właściwy
wyznaczony punkt kontaktowy tego państwa o rejestracji na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu sprowadzonego z państwa członkowskiego, o
którym mowa w ust. 1, podając następujące dane pojazdu:
1)

cechę identyfikacyjną;

2)

numer rejestracyjny nadany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3)

uprzedni numer rejestracyjny z państwa członkowskiego, o którym mowa w
ust. 1, z którego pochodzi pojazd;

4)

datę rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
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5)

inne dane, jeżeli konieczność ich przekazania została uzgodniona z
właściwymi organami w sprawach rejestracji lub ewidencji pojazdów państw
członkowskich, o których mowa w ust. 1.
4. Dane, o których mowa w ust. 3, przekazuje się nie później niż do 20. dnia

miesiąca następującego po miesiącu, którego dane dotyczą.
5. Punkt kontaktowy prowadzony przez ministra właściwego do spraw
transportu jest wyznaczony do otrzymywania od właściwych organów w sprawach
rejestracji lub ewidencji pojazdów państw członkowskich, o których mowa w ust.
1, albo wyznaczonych punktów kontaktowych tych państw informacji o
zarejestrowaniu za granicą pojazdu pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej. Punkt kontaktowy prowadzony przez ministra właściwego do spraw
transportu

przekazuje

otrzymaną

informację

punktowi

kontaktowemu

prowadzonemu przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, który na
podstawie danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów ustala
krajowy organ rejestrujący, który uprzednio zarejestrował pojazd wskazany w tej
informacji, i przekazuje ją temu organowi.
6. Czynności, o których mowa w ust. 3 i 5, mogą być wykonywane za
pomocą środków komunikacji elektronicznej lub systemu teleinformatycznego
obsługującego centralną ewidencję pojazdów.
7. Organ rejestrujący, wykonując czynności związane z rejestracją pojazdu,
współpracuje

z

właściwymi

organami

w

sprawach

rejestracji

państw

członkowskich, o których mowa w ust. 1, lub z właściwymi wyznaczonymi
punktami kontaktowymi tych państw, w celu sprawdzenia, w uzasadnionych
przypadkach, statusu prawnego pojazdu przed jego rejestracją na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli pojazd był uprzednio zarejestrowany na
terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym.
8.

Jeżeli

w

związku

z

zarejestrowaniem

pojazdu

na

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej państwo członkowskie, o którym mowa w ust. 1,
wymaga zwrotu wydanego przez siebie dowodu rejestracyjnego, zwrotu dokonuje
organ rejestrujący. Dowód rejestracyjny zwraca się właściwemu organowi w
sprawach rejestracji państwa członkowskiego, o którym mowa w ust. 1, lub
właściwemu wyznaczonemu punktowi kontaktowemu tego państwa.
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Art. 73c. 1. Właściciel nowego pojazdu samochodowego, przyczepy lub
motoroweru nabytego w salonie sprzedaży pojazdów samochodowych, przyczep
lub motorowerów może upoważnić ten salon lub uprawnionego przedstawiciela
tego salonu do:
1)

złożenia wniosku o rejestrację pojazdu lub

2)

odbioru decyzji o czasowej rejestracji pojazdu, pozwolenia czasowego
i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych.
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, opatruje się odpowiednio

podpisem własnoręcznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym albo podpisem osobistym.
3. Salon sprzedaży pojazdów samochodowych, przyczep lub motorowerów
lub uprawniony przedstawiciel tego salonu niezwłocznie składają wniosek o
rejestrację pojazdu przy użyciu formularza elektronicznego udostępnionego w
systemie teleinformatycznym wskazanym na stronie podmiotowej Biuletynu
Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji.
4. Wniosek o rejestrację pojazdu zawiera:
1)

imię i nazwisko lub nazwę właściciela pojazdu;

2)

adres miejsca zamieszkania lub siedziby właściciela pojazdu;

3)

adres do doręczeń;

4)

numer PESEL lub numer identyfikacyjny REGON właściciela pojazdu,
a w przypadku cudzoziemca, który nie ma nadanego numeru PESEL – serię,
numer i nazwę dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz nazwę
państwa, które wydało ten dokument;

5)

datę i miejsce urodzenia właściciela pojazdu;

6)

rodzaj pojazdu i jego przeznaczenie;

7)

markę, typ, model pojazdu;

8)

rok produkcji pojazdu;

9)

numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu;

10) informację o sposobie odbioru przez właściciela pojazdu decyzji o rejestracji
pojazdu i dowodu rejestracyjnego – w urzędzie obsługującym organ
rejestrujący albo za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz.
1041) na koszt odbiorcy oraz informację o sposobie odbioru decyzji o
czasowej rejestracji pojazdu, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych

10
tablic (tablicy) rejestracyjnych – w urzędzie obsługującym organ rejestrujący
przez

salon

sprzedaży

pojazdów

samochodowych,

przyczep

lub

motorowerów lub jego uprawnionego przedstawiciela albo przez właściciela
pojazdu, albo za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe na koszt odbiorcy, po
przesłaniu ich przez organ rejestrujący na adres salonu sprzedaży pojazdów
samochodowych, przyczep lub motorowerów lub jego uprawnionego
przedstawiciela albo na adres do doręczeń, wskazane we wniosku
o rejestrację pojazdu;
11) adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz adres salonu sprzedaży
pojazdów samochodowych, przyczep lub motorowerów lub uprawnionego
przedstawiciela tego salonu.
5. Wniosek o rejestrację pojazdu może zawierać wskazanie, że właściciel
pojazdu wnosi o wydanie:
1)

indywidualnych tablic rejestracyjnych;

2)

tablic samochodowych zmniejszonych;

3)

dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika zakrywającego
tylną tablicę rejestracyjną.
6. Do wniosku o rejestrację pojazdu dołącza się w postaci elektronicznej

oryginał lub kopię:
1)

upoważnienia, o którym mowa w ust. 1;

2)

dowodu nabycia pojazdu;

3)

dokumentów, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3, 6 lub 6a lub ust. 1b;

4)

potwierdzenia dokonania opłat za wydanie pozwolenia czasowego,
zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego;

5)

potwierdzenia dokonania opłaty ewidencyjnej;

6)

potwierdzenia dokonania opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo.
7. Złożenie formularza elektronicznego, o którym mowa w ust. 3, stanowi

potwierdzenie autentyczności kopii dokumentów dołączonych do wniosku o
rejestrację pojazdu.
8. Opłaty, o których mowa w ust. 6 pkt 4–6, stanowią koszt właściciela
pojazdu.
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9. Decyzję o czasowej rejestracji pojazdu, pozwolenie czasowe i
zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne organ rejestrujący:
1)

przekazuje salonowi sprzedaży pojazdów samochodowych, przyczep lub
motorowerów lub jego uprawnionemu przedstawicielowi albo

2)

przesyła na adres salonu sprzedaży pojazdów samochodowych, przyczep lub
motorowerów lub jego uprawnionego przedstawiciela, wskazane we wniosku
o rejestrację pojazdu, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe na koszt odbiorcy, albo

3)

przekazuje właścicielowi pojazdu, albo

4)

przesyła właścicielowi pojazdu na adres do doręczeń wskazany we wniosku
o rejestrację pojazdu za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe na koszt odbiorcy.
10. Decyzję o rejestracji pojazdu i dowód rejestracyjny właściciel pojazdu

odbiera w urzędzie obsługującym organ rejestrujący albo organ rejestrujący
przesyła te dokumenty na adres do doręczeń wskazany we wniosku o rejestrację
pojazdu za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe na koszt odbiorcy.
11. Minister właściwy do spraw informatyzacji, po zasięgnięciu opinii
ministra właściwego do spraw transportu, określi wzór wniosku o rejestrację
pojazdu w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695 i …).
Art.

73d.

1.

Przedstawiciel

producenta

pojazdów

na

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej przekazuje dane swojego punktu kontaktowego do
Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, podając: nazwę i adres
przedstawiciela producenta pojazdów oraz adres jego poczty elektronicznej i jego
numer telefonu, a także imię i nazwisko osoby reprezentującej przedstawiciela
producenta. Dane te przekazuje się niezwłocznie po powołaniu przedstawiciela
producenta, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia tego powołania.
2. Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego prowadzi bazę punktów
kontaktowych

przedstawicieli

producentów

pojazdów

na

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej. W bazie tej zamieszcza się dane punktu kontaktowego
przedstawiciela producenta pojazdów, o których mowa w ust. 1, oraz datę
wprowadzenia danych do tej bazy.
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3. Przedstawiciel producenta pojazdów na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej jest obowiązany zawiadomić Dyrektora Transportowego Dozoru
Technicznego o zmianie danych swojego punktu kontaktowego, o których mowa
w ust. 1, oraz o zaprzestaniu działalności przez przedstawiciela producenta
pojazdów, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia
zaistnienia tych okoliczności. Na podstawie tego zawiadomienia Dyrektor
Transportowego Dozoru Technicznego aktualizuje bazę punktów kontaktowych
przedstawicieli producentów pojazdów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W celu ułatwienia prowadzenia przez organy rejestrujące postępowań
w sprawach rejestracji pojazdów Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego
udostępnia organom rejestrującym:
1)

bazę punktów kontaktowych przedstawicieli producentów pojazdów na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2)

wzory wymaganych podpisów na wydawanych dokumentach, o których
mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3

– za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 75e ust.
1.”;
11) w art. 74:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje, w przypadkach określonych
w ust. 2, organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce stałego
zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania właściciela pojazdu,
wydając decyzję o czasowej rejestracji pojazdu, pozwolenie czasowe i
zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne.”,

b)

po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b, czasowej
rejestracji może dokonać również organ rejestrujący właściwy ze względu na
miejsce zakupu pojazdu lub jego odbioru na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.”,

c)

po ust. 2b dodaje się ust. 2c–2f w brzmieniu:
„2c. Przepisów ust. 2a i 2b nie stosuje się w przypadku wniosku o
rejestrację

pojazdu

złożonego

przez

salon

sprzedaży

pojazdów

samochodowych lub uprawnionego przedstawiciela tego salonu, o którym
mowa w art. 73c ust. 1 pkt 1.
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2d. Organ rejestrujący nie dokonuje czasowej rejestracji, o której mowa
w ust. 2 pkt 1, w przypadku gdy są spełnione jednocześnie następujące
warunki:
1)

pojazd był ostatnio zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, a właściciel pojazdu albo podmiot, o którym mowa w art. 73
ust. 2 i 5, składając wniosek o rejestrację pojazdu, wnioskują o
zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego;

2)

organ rejestrujący pozytywnie zweryfikował w dniu złożenia wniosku
o rejestrację pojazdu dane zawarte w dotychczasowym dowodzie
rejestracyjnym w centralnej ewidencji pojazdów;

3)

w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym jest miejsce na dokonanie
przez organ rejestrujący adnotacji o treści: „W dniu ... złożono wniosek
o rejestrację pojazdu w ....” oraz wpisanie daty i nazwy urzędu
obsługującego organ dokonujący adnotacji.
2e. W przypadku, o którym mowa w ust. 2d, organ rejestrujący:

1)

dokonuje legalizacji dotychczasowych tablic (tablicy) rejestracyjnych;

2)

wydaje decyzję o rejestracji pojazdu i dowód rejestracyjny.
2f. Właściciel pojazdu albo podmiot, o którym mowa w art. 73 ust. 2 i 5,

są obowiązani odebrać decyzję o rejestracji pojazdu i dowód rejestracyjny w
terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o rejestrację pojazdu.”,
d)

w ust. 5 skreśla się wyrazy „pozwolenie czasowe i”,

e)

dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. W przypadku gdy właściciel pojazdu zamierza skorzystać
z wyrejestrowania pojazdu z urzędu, o którym mowa w art. 79 ust. 3b,
składając wniosek o czasową rejestrację pojazdu, o którym mowa w ust. 2 pkt
2 lit. a, składa oświadczenie, że pojazd zostanie wywieziony za granicę.
Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany
do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych oświadczeń.”;
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12) po art. 74 dodaje się art. 74a i art. 74b w brzmieniu:
„Art. 74a. 1. Organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu albo
podmiotu, o którym mowa w art. 73 ust. 2 i 5, wydaje wtórnik dowodu
rejestracyjnego, nowy dowód rejestracyjny, wtórnik pozwolenia czasowego,
wtórnik tablic (tablicy) rejestracyjnych lub nowe tablice (tablicę) rejestracyjne, po
pozytywnej weryfikacji, w dniu złożenia wniosku, w centralnej ewidencji
pojazdów danych zawartych odpowiednio w dotychczasowym dowodzie
rejestracyjnym albo w dotychczasowym pozwoleniu czasowym.
2. Właściciel pojazdu albo podmiot, o którym mowa w art. 73 ust. 2 i 5, są
obowiązani niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia
stwierdzenia utraty dowodu rejestracyjnego albo jego zniszczenia w stopniu
powodującym jego nieczytelność, złożyć do organu rejestrującego wniosek o
wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego oraz:
1)

złożyć oświadczenie o utracie dowodu rejestracyjnego – w przypadku jego
utraty;

2)

oddać dotychczasowy dowód rejestracyjny – w przypadku jego zniszczenia
w stopniu powodującym jego nieczytelność.
3. Właściciel pojazdu albo podmiot, o którym mowa w art. 73 ust. 2 i 5,

mogą złożyć do organu rejestrującego wniosek o wydanie wtórnika pozwolenia
czasowego w przypadku jego utraty albo zniszczenia w stopniu powodującym jego
nieczytelność, przy czym składając ten wniosek właściciel pojazdu albo podmiot,
o którym mowa w art. 73 ust. 2 i 5, są obowiązani:
1)

złożyć oświadczenie o utracie pozwolenia czasowego – w przypadku jego
utraty;

2)

oddać dotychczasowe pozwolenie czasowe – w przypadku jego zniszczenia
w stopniu powodującym jego nieczytelność.
4. Właściciel pojazdu albo podmiot, o którym mowa w art. 73 ust. 2 i 5, są

obowiązani złożyć do organu rejestrującego wniosek o wydanie nowego dowodu
rejestracyjnego w przypadku:
1)

dokonania w pojeździe zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów
powodujących zmianę stanu faktycznego w zakresie danych zawartych
w dotychczasowym w dowodzie rejestracyjnym, albo

2)

zmiany stanu faktycznego w zakresie danych obecnego właściciela lub
posiadacza pojazdu zawartych w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym
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– w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tego stanu.
5. Organ rejestrujący wydaje nowy dowód rejestracyjny również w
przypadku wniosku właściciela pojazdu albo podmiotu, o którym mowa w art. 73
ust. 2 i 5:
1)

o wydanie tablic (tablicy) rejestracyjnych albo ich wtórników z nowym
numerem rejestracyjnym dla pojazdu;

2)

jeżeli w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym brakuje miejsca na
dokonanie adnotacji, o której mowa w art. 75 ust. 1;

3)

gdy właściciel pojazdu albo podmiot, o którym mowa w art. 73 ust. 2 i 5,
wyrazili wolę wymiany dowodu rejestracyjnego, jeżeli diagnosta wypełnił
wszystkie rubryki w dowodzie rejestracyjnym przeznaczone do wpisania
terminu następnego badania technicznego pojazdu.
6. W przypadku wniosku, o którym mowa w ust. 4 i 5, organ rejestrujący, w

dniu złożenia wniosku, dokonuje w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym
adnotacji, jeżeli jest miejsce na jej dokonanie, o treści: „W dniu ... złożono
wniosek o nowy dowód rejestracyjny w ...” oraz wpisuje datę i nazwę urzędu
obsługującego organ dokonujący adnotacji. Dotychczasowy dowód rejestracyjny
jest ważny do czasu wydania nowego dowodu rejestracyjnego.
7. Organ rejestrujący, po wyprodukowaniu wtórnika dowodu rejestracyjnego
albo nowego dowodu rejestracyjnego, wydaje, a właściciel pojazdu albo podmiot,
o którym mowa w art. 73 ust. 2 i 5, są obowiązani odebrać wtórnik dowodu
rejestracyjnego albo nowy dowód rejestracyjny w terminie 30 dni od dnia złożenia
wniosku o ich wydanie. Na wniosek właściciela pojazdu albo podmiotu, o którym
mowa w art. 73 ust. 2 i 5, organ rejestrujący przesyła wtórnik dowodu
rejestracyjnego albo nowy dowód rejestracyjny za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe
na koszt odbiorcy.
8. Właściciel pojazdu albo podmiot, o którym mowa w art. 73 ust. 2 i 5, są
obowiązani niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia
stwierdzenia utraty albo zniszczenia tablic (tablicy) rejestracyjnych, złożyć do
organu rejestrującego wniosek o wydanie wtórnika tablic (tablicy) rejestracyjnych
oraz:
1)

złożyć oświadczenie o utracie tablic (tablicy) rejestracyjnych – w przypadku
ich utraty;
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2)

oddać zniszczone tablice (tablicę) rejestracyjne – w przypadku ich
zniszczenia.
9. W przypadku wniosku, o którym mowa w ust. 2, 4, 5 i 8, organ

rejestrujący, w dniu złożenia tego wniosku, wydaje, na wniosek właściciela
pojazdu albo podmiotu, o którym mowa w art. 73 ust. 2 i 5, pozwolenie czasowe
oraz zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne. Pozwolenie czasowe oraz
zalegalizowane tablice (tablica) rejestracyjne są ważne do czasu wydania
odpowiednio wtórnika dowodu rejestracyjnego, nowego dowodu rejestracyjnego,
wtórnika

tablic

(tablicy)

rejestracyjnych

lub

nowych

tablic

(tablicy)

rejestracyjnych.
10. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 1 i ust. 8 pkt 1,
składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli
następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego

oświadczenia.”.

Klauzula

ta

zastępuje

pouczenie

organu

o

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
11. W przypadkach, o których mowa w ust. 8, właściciel pojazdu albo
podmiot, o którym mowa w art. 73 ust. 2 i 5, mogą złożyć do organu
rejestrującego

wniosek

o wydanie

zalegalizowanych

tablic

(tablicy)

rejestracyjnych z nowym numerem rejestracyjnym dla pojazdu. W takim
przypadku organ rejestrujący wydaje nową decyzję o rejestracji pojazdu,
zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne z nowym numerem rejestracyjnym
dla pojazdu i nowy dowód rejestracyjny.
12. Do wniosku o wydanie wtórnika dodatkowej zalegalizowanej tablicy
rejestracyjnej, o której mowa w art. 73 ust. 1b, stosuje się przepis ust. 8.
13. Właściciel pojazdu albo podmiot, o którym mowa w art. 73 ust. 2 i 5,
mogą zwrócić organowi rejestrującemu dodatkową zalegalizowaną tablicę
rejestracyjną, o której mowa w art. 73 ust. 1b, albo jej wtórnik po przedstawieniu
dowodu rejestracyjnego.
Art. 74b. 1. Tablice rejestracyjne przekazane organowi rejestrującemu w
wyniku ich wymiany albo zwrotu oraz wyrejestrowania albo przerejestrowania
pojazdu,

będące

wycofanymi

z

użytku,

organ

rejestrujący

przekazuje

przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 75a ust. 2, produkującemu tablice
rejestracyjne na zamówienie tego organu rejestrującego.
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2. Tablice rejestracyjne będące wycofanymi z użytku, o których mowa w ust.
1, przedsiębiorca, o którym mowa w art. 75a ust. 2, odbiera na własny koszt w
siedzibie urzędu obsługującego organ rejestrujący, dokonuje ich zniszczenia i
zagospodarowuje je zgodnie z przepisami o odpadach.”;
13) w art. 75:
a)

w ust. 1 wyraz „starosta” zastępuje się wyrazami „organ rejestrujący”,

b)

w ust. 2 w zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy „i nalepka kontrolna”;

14) w art. 75ab w ust. 5 skreśla się wyrazy „(Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590
i 2294)”;
15) po art. 75d dodaje się art. 75e w brzmieniu:
„Art. 75e. 1. Wytwórca dowodów rejestracyjnych zapewnia system
teleinformatyczny umożliwiający realizację zadań organów rejestrujących w
zakresie rejestracji, czasowej rejestracji, czasowego wycofania z ruchu,
wyrejestrowania i profesjonalnej rejestracji pojazdów, w tym w zakresie procesu
wytwarzania, personalizacji i dystrybucji dokumentów związanych z realizacją
tych zadań.
2. System teleinformatyczny, o którym mowa w ust. 1, zapewnia integralność
powiązania procesu wytwarzania dokumentów związanych z realizacją zadań, o
których mowa w ust. 1, z danymi gromadzonymi w centralnej ewidencji
pojazdów, z uwzględnieniem referencyjności tych danych przy realizacji tych
zadań.
3. System teleinformatyczny, o którym mowa w ust. 1, zapewnia co najmniej
funkcjonalności spójne z systemem teleinformatycznym obsługującym centralną
ewidencję pojazdów.
4. Minister właściwy do spraw informatyzacji nadzoruje interoperacyjność
systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 1, z systemem
teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję pojazdów.
5. Minister właściwy do spraw informatyzacji zawiera z wytwórcą dowodów
rejestracyjnych umowę regulującą:
1)

zasady współpracy w zakresie:
a)

określenia charakteru i zakresu zmian dostosowujących system
teleinformatyczny, o którym mowa w ust. 1, do zmian w systemie
teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję pojazdów,
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b)

udostępniania
informacji

ministrowi

i doświadczenia

właściwemu

do

technicznego,

w

spraw

informatyzacji

tym

dokumentacji,

dotyczących systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 1,
niezbędnych ministrowi do sprawowania nadzoru, o którym mowa w
ust. 4;
2)

odpłatności za realizację zmian oraz za udostępnianie informacji i
doświadczenia technicznego, o których mowa w pkt 1.
6. Koszty związane z zawarciem i realizacją umowy, o której mowa w ust. 5,

są finansowane ze środków Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i
Kierowców.
7.

Wytwórca

dowodu

rejestracyjnego

umożliwia

odczyt

danych

zakodowanych w dowodzie rejestracyjnym podmiotom, o których mowa w art.
80c ust. 1 i 2a, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, na
wniosek danego podmiotu, albo innym podmiotom za pośrednictwem podmiotów,
o których mowa w art. 80c ust. 1 i 2a. Wniosek zawiera nazwę wnioskodawcy i
jego adres oraz cel odczytu danych zakodowanych w dowodzie rejestracyjnym.
8. Wytwórca dowodu rejestracyjnego przedstawia wnioskodawcy warunki
umożliwienia odczytu danych zakodowanych w dowodzie rejestracyjnym, w tym
koszty z tym związane.
9. Po uzgodnieniu warunków, o których mowa w ust. 8, wytwórca dowodu
rejestracyjnego udziela terminowej i określonej co do zakresu licencji na
wykorzystanie biblioteki umożliwiającej odczyt danych zakodowanych w
dowodzie rejestracyjnym.”;
16) w art. 76:
a)

w ust. 1:
–

w pkt 1:
– – lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) warunki i tryb rejestracji, czasowej rejestracji i wyrejestrowania
pojazdów, z zastrzeżeniem ust. 2–3, oraz wzory:
–

dowodu rejestracyjnego i pozwolenia czasowego oraz ich
opis,

–

tablic

rejestracyjnych

oraz

innych

tablic,

cech

identyfikacyjnych i oznaczeń, w które zaopatruje się pojazd,
a także ich opis oraz sposób ich umieszczania,”,
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– – w lit. b skreśla się wyrazy „i nalepek kontrolnych”,
– – w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w
brzmieniu:
„d) wzory innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów:
–

wniosku o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie
pojazdu lub zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu,

–

decyzji

o

rejestracji,

czasowej

rejestracji

albo

wyrejestrowaniu pojazdu,
–

wniosku o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego,
wtórnika pozwolenia czasowego, wtórnika tablic (tablicy)
rejestracyjnych, nowego dowodu rejestracyjnego lub tablic
(tablicy) rejestracyjnych z nowym numerem rejestracyjnym
dla pojazdu,

–

zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w utraconym
dowodzie rejestracyjnym,

–

wniosku o wydanie dodatkowej zalegalizowanej tablicy
rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną
tablicę rejestracyjną dla pojazdu zarejestrowanego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;”,

–

pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wysokość opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia
czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz
ich wtórników;”,

b)

w ust. 4 w pkt 2 skreśla się wyrazy „, nalepek kontrolnych”,

c)

w ust. 5 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
„2a) potrzebę ujednolicenia dokumentów związanych z rejestracją pojazdów
oraz sposobu oznaczania pojazdów;”;

17) uchyla się art. 77;
18) w art. 78:
a)

w ust. 1 po wyrazach „dowód rejestracyjny” dodaje się wyrazy „oraz
zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, jeżeli
w dowodzie rejestracyjnym nie jest określony aktualny termin ważności
badania technicznego”,

b)

w ust. 1 i 1a skreśla się wyrazy „i kartę pojazdu, jeżeli była wydana”,
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c)

uchyla się ust. 3;

19) w art. 78a:
a)

w ust. 1 wyrazy „któremu powierzono pojazd w trybie przepisu art. 73 ust. 5,
starosta” zastępuje się wyrazami „o którym mowa w art. 73 ust. 2 i 5, organ
rejestrujący”,

b)

w ust. 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w
brzmieniu:
„5) samochody osobowe w związku z koniecznością wykonania naprawy
pojazdu wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych
konstrukcji:
a)

w przypadkach, o których mowa w art. 81 ust. 11 pkt 1 lit. b oraz
pkt 6,

b)
c)

w przypadku wystąpienia szkody istotnej.”,

w ust. 3 wyrazy „któremu powierzono pojazd w trybie przepisu art. 73 ust. 5”
zastępuje się wyrazami „o którym mowa w art. 73 ust. 2 i 5”,

d)

w ust. 4 w zdaniu pierwszym po wyrazie „Pojazd” dodaje się wyrazy „, o
którym mowa w ust. 2 pkt 1–4,”,

e)

po ust. 4 dodaje się ust. 4a–4c w brzmieniu:
„4a. Samochód osobowy może być czasowo wycofany z ruchu na okres
od 3 do 12 miesięcy bez możliwości przedłużenia tego okresu i nie wcześniej
niż po upływie 3 lat od dnia, w którym upłynął okres czasowego wycofania
określony w ostatniej decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.
4b. W przypadku samochodu osobowego właściciel pojazdu lub
podmiot, o którym mowa w art. 73 ust. 2 i 5, składając wniosek o czasowe
wycofanie pojazdu z ruchu, składają oświadczenie, że pojazd ten wymaga
wykonania naprawy w związku z uszkodzeniem zasadniczych elementów
nośnych konstrukcji w przypadkach, o których mowa w art. 81 ust. 11 pkt 1
lit. b oraz pkt 6, lub w przypadku wystąpienia szkody istotnej. Oświadczenie
to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim
klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
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4c. Warunkiem dopuszczenia samochodu osobowego do ruchu po jego
czasowym wycofaniu jest wykonanie dodatkowego badania technicznego
pojazdu potwierdzone w centralnej ewidencji pojazdów. W przypadku braku
w centralnej ewidencji pojazdów informacji o dodatkowym badaniu
technicznym dopuszczenie do ruchu następuje na podstawie przedłożonego
zaświadczenia o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym
pojazdu.”,
f)

w ust. 5 w zdaniu pierwszym wyrazy „któremu powierzono pojazd w trybie
przepisu art. 73 ust. 5” zastępuje się wyrazami „o którym mowa w art. 73 ust.
2 i 5”;

20) w art. 78b:
a)

w pkt 1 skreśla się wyrazy „i nalepki kontrolnej”,

b)

uchyla się pkt 2;

21) w art. 79:
a)

po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, pojazd podlega
wyrejestrowaniu na wniosek właściciela pojazdu będącego zbywcą albo
nabywcą pojazdu wywożonego za granicę.”,

b)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Organ rejestrujący dokonuje wyrejestrowania pojazdu z urzędu na
podstawie informacji otrzymanej od administratora danych i informacji
zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów o przekazaniu przez stację
demontażu lub punkt zbierania pojazdów danych, o których mowa w art. 80b
ust. 1 pkt 16, niezwłocznie po dniu otrzymania tej informacji, jeżeli do tego
dnia właściciel pojazdu nie złożył wniosku o wyrejestrowanie pojazdu na
podstawie ust. 1 pkt 1 albo 6.”,

c)

po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu:
„3b. Organ rejestrujący dokonuje wyrejestrowania pojazdu z urzędu
w przypadku gdy wydane zostało pozwolenie czasowe na podstawie art. 74
ust. 2 pkt 2 lit. a i właściciel pojazdu złożył oświadczenie, o którym mowa w
art. 74 ust. 6.”;

22) w art. 79c wyrazy „, znaki legalizacyjne i nalepki kontrolne” zastępuje się
wyrazami „i znaki legalizacyjne”;
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23) w art. 80 w zdaniu pierwszym:
a)

skreśla się wyrazy „art. 77 ust. 3, art. 78 ust. 3,”,

b)

po wyrazach:
–

„art. 74 ust. 1,” dodaje się wyrazy „art. 74a ust. 1,”,

–

„art. 78 ust. 3” dodaje się wyrazy „, art. 78a ust. 1, art. 79 ust. 1”;

24) w art. 80b:
a)

w ust. 1:
–

w pkt 6 uchyla się lit. a–d,

–

w pkt 8 w lit. b skreśla się przecinek i uchyla się lit. c,

–

w pkt 9 skreśla się wyrazy „, o nalepkach kontrolnych,”,

–

w pkt 22 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 23 w
brzmieniu:
„23) o przekroczeniach terminów, o których mowa w art. 71 ust. 7 i art.
78 ust. 2 pkt 1.”,

b)

w ust. 2 wyrazy „i 20–22” zastępuje się wyrazami „i 20–23”;

25) w art. 80ba:
a)

w ust. 1:
–

w pkt 1 wyrazy „i 20” zastępuje się wyrazami „, 20 i 23”,

–

pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„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.”,

b)

w ust. 1a wyrazy „i 20–22” zastępuje się wyrazami „i 20–23”;

26) w art. 80c w ust. 1 w pkt 33 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 34 i
35 w brzmieniu:
„34) Straży Leśnej i Straży Parku;
35) podmiotowi odpowiedzialnemu za prowadzenie katalogu, o którym mowa w
art. 80bh ust. 8.”;
27) w art. 80cb w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„Raport z systemu teleinformatycznego potwierdza dane zgromadzone w
ewidencji i nie wymaga podpisu ani pieczęci.”;
28) w art. 80d w ust. 4 w pkt 2, w ust. 6 i w ust. 7 w pkt 1 skreśla się wyrazy „art. 77
ust. 3 i 3a,”;
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29) w art. 82 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Uprawniony diagnosta po wykonaniu badania technicznego pojazdu:
1)

wydaje zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu;

2)

wpisuje kolejny termin badania technicznego do dowodu rejestracyjnego,
jeżeli jest wolne miejsce w odpowiedniej rubryce tego dowodu – po
stwierdzeniu pozytywnego wyniku badania technicznego pojazdu.”;

30) w art. 100a dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Minister właściwy do spraw informatyzacji może zlecić, z wyłączeniem
stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych, zadania związane z
budową, rozwojem i wdrożeniem systemu teleinformatycznego obsługującego
centralną ewidencję kierowców wytwórcy dokumentów publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 725 i …) lub własnej instytucji gospodarki budżetowej.”;
31) w art. 100aa po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. W ewidencji gromadzi się także dane zgromadzone do dnia określonego
w komunikacie, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o
zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
poz. 957, z 2019 r. poz. 730 oraz z 2020 r. poz. …), przez organy właściwe w
sprawach wydawania dokumentów stwierdzających posiadanie uprawnienia do
kierowania pojazdami w związku z tworzeniem profilu kandydata na kierowcę.”;
32) w art. 100ah w ust. 1 po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:
„13a) organom Inspekcji Ochrony Środowiska;”;
33) po art. 100aq dodaje się art. 100ar w brzmieniu:
„Art. 100ar. Każdemu zainteresowanemu, który zostanie uwierzytelniony
w systemie teleinformatycznym obsługującym ewidencję, po podaniu imienia
i nazwiska oraz numeru blankietu wydanego w kraju prawa jazdy lub pozwolenia
na kierowanie tramwajem, są udostępniane następujące dane:
1)

rodzaj oraz zakres uzyskanego uprawnienia;

2)

data ważności uprawnienia;

3)

data ważności dokumentu;

4)

seria i numer blankietu;

5)

informacja

o

zatrzymany.”;

zatrzymaniu

dokumentu,

jeżeli

dokument

pozostaje
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34) w art. 129:
a)

w ust. 2:
–

po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) ustalenia tożsamości kierującego pojazdem na podstawie danych
z Rejestru Dowodów Osobistych;”,

–

po pkt 21 dodaje się pkt 22 w brzmieniu:
„22) weryfikacji danych o kierującym pojazdem w centralnej ewidencji
kierowców;”,

b)

w ust. 4aa wyrazy „2, 21, 2a” zastępuje się wyrazami „2–2a”;

35) w art. 129b w ust. 3:
a)

pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) sprawdzania dokumentów, o których mowa w art. 38, oraz weryfikacji
danych o:
a)

pojeździe, w tym danych o dokumentach pojazdu, w centralnej
ewidencji pojazdów,

b)
b)

kierującym pojazdem w centralnej ewidencji kierowców;”,

w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
„8) ustalenia tożsamości kierującego pojazdem na podstawie danych z
Rejestru Dowodów Osobistych.”;

36) w art. 129c w ust. 3 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
„2a) weryfikacji danych o pojeździe, w tym danych o dokumentach pojazdu,
w centralnej ewidencji pojazdów;”;
37) w art. 130a:
a)

w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania
pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości
zabezpieczenia pojazdu przez przekazanie go osobie znajdującej się w
nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem; przepisu
nie stosuje się, jeżeli kierujący posiada pokwitowanie, o którym mowa
w art. 135 ust. 4 lub 5 albo w art. 135a ust. 5 lub 6, upoważniające do
kierowania pojazdem.”,

b)

w ust. 2 w pkt 1 w lit. b po wyrazach „przy sobie” dodaje się wyraz
„wymaganych”;

25
38) w art. 132:
a)

po ust. 1a dodaje się ust. 1aa w brzmieniu:
„1aa. W stosunku do kierującego pojazdem, o którym mowa w art. 73
ust. 3, policjant, funkcjonariusz Straży Granicznej albo funkcjonariusz Służby
Celno-Skarbowej zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe)
w przypadkach, o których mowa w ust. 1a pkt 1–5 i 7.”,

b)

ust. 1c otrzymuje brzmienie:
„1c. Zatrzymanie, o którym mowa w ust. 1a i 1aa, następuje przez
zatrzymanie okazanego dokumentu.”,

c)

po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
„5a. Zatrzymany dokument pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 3,
jest przesyłany niezwłocznie organowi, który go wydał. Zwrot zatrzymanego
dokumentu następuje niezwłocznie po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego
zatrzymanie.”,

d)

w ust. 6 po wyrazach „tej przyczyny” dodaje się wyrazy „oraz okazaniu
pokwitowania, o którym mowa w art. 38 ust. 1 pkt 4b lit. b,”,

e)

po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:
„6a. Zwrotu zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia
czasowego) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, może dokonać
również jednostka upoważniona do przeprowadzania badań technicznych po
przeprowadzeniu

badania

technicznego

odpowiadającego

przyczynie

zatrzymania, a w przypadku nieprawidłowo wyznaczonego terminu badania
technicznego – po jego ponownym ustaleniu, przez przekazanie do centralnej
ewidencji pojazdów informacji o zwrocie.”;
39) w art. 132a:
a)

w ust. 1 skreśla się wyrazy „oraz ust. 8”,

b)

ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Odpowiedni organ Policji, Straży Granicznej albo Krajowej
Administracji Skarbowej przesyła niezwłocznie zatrzymany profesjonalny
dowód rejestracyjny lub zatrzymany blankiet profesjonalnego dowodu
rejestracyjnego staroście, który je wydał.”;
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40) art. 135 otrzymuje brzmienie:
„Art. 135. 1. Policjant:
1)

zatrzyma wydane w kraju prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku:
a)

uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie
nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego
podobnie do alkoholu,

b)

gdy upłynął termin ważności prawa jazdy,

c)

przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za
naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od wydania
skierowania na kurs reedukacyjny, o którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 4
lit. a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,

d)

przekroczenia przez kierującego pojazdem w okresie 1 roku od dnia
wydania po raz pierwszy prawa jazdy liczby 20 punktów za naruszenie
przepisów

ruchu

drogowego

lub

stwierdzenia,

na

podstawie

prawomocnych rozstrzygnięć, że w okresie 2 lat od dnia wydania po raz
pierwszy

prawa

jazdy

popełnił

on

przestępstwo

przeciwko

bezpieczeństwu w komunikacji lub trzy wykroczenia określone w art. 86
§ 1 lub 2, art. 87 § 1, art. 92a w przypadku przekroczenia dopuszczalnej
prędkości o ponad 30 km/h lub art. 98 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. –
Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 821 i 1238 oraz z 2020 r. poz.
568, 956, 1086 i …),
e)

stwierdzenia braku dokumentu, o którym mowa w art. 38 ust. 1 pkt 3a
lub 4a, lub prowadzenia pojazdu niewyposażonego w blokadę
alkoholową w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 5 pkt 7 ustawy z
dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,

f)

popełnienia w okresie próbnym, o którym mowa w art. 91 ustawy z
dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, trzech wykroczeń
przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa
przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;

2)

zatrzyma wydane w kraju prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku
ujawnienia czynu polegającego na:
a)

kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o
więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym lub
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b)

przewożeniu osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną
w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) lub wynikającą
z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji;
przepis nie dotyczy przewozu osób autobusem w publicznym
transporcie zbiorowym w gminnych, powiatowych i wojewódzkich
przewozach pasażerskich w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010
r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 i
2493 oraz z 2020 r. poz. 400, 462 i 875), o ile w pojeździe przewidziane
są miejsca stojące;

3)

może zatrzymać wydane w kraju prawo jazdy za pokwitowaniem w
przypadku uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub
wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.
2. Przepisu ust. 1 pkt 2 lit. b nie stosuje się, jeżeli liczba przewożonych osób

w sposób, o którym mowa w tym przepisie, nie przekracza:
1)

5 – w przypadku przewożenia ich autobusem;

2)

2 – w przypadku przewożenia ich samochodem osobowym, samochodem
ciężarowym lub w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy lub pojazd
wolnobieżny.
3. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się, jeżeli kierujący pojazdem dopuścił się

naruszenia, o którym mowa w tym przepisie, działając w celu uchylenia
bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego dobru chronionemu prawem, jeżeli
niebezpieczeństwa tego nie można było uniknąć inaczej, a poświęcone dobro w
postaci bezpieczeństwa na drodze przedstawiało wartość niższą od dobra
ratowanego.
4. Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy z przyczyn, o których mowa w
ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3, uprawnia do kierowania pojazdem w ciągu 7 dni.
5. Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy z przyczyn, o których mowa w
ust. 1 pkt 1 lit. c oraz f oraz pkt 2, uprawnia do kierowania pojazdem w okresie 24
godzin od chwili zatrzymania.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. e, w zakresie braku
dokumentu, o którym mowa w art. 38 ust. 1 pkt 3a lub 4a, starosta wydaje
zatrzymane prawo jazdy przez wprowadzenie do centralnej ewidencji kierowców
informacji o zwrocie, po przedstawieniu brakującego dokumentu.”;
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41) po art. 135 dodaje się art. 135a i art. 135b w brzmieniu:
„Art. 135a. 1. Policjant:
1)

zatrzyma prawo jazdy wydane przez państwo inne niż Rzeczpospolita Polska
za pokwitowaniem w przypadku:
a)

uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie
nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego
podobnie do alkoholu,

b)

stwierdzenia zniszczenia prawa jazdy w stopniu powodującym jego
nieczytelność,

c)

podejrzenia podrobienia lub przerobienia prawa jazdy,

d)

gdy upłynął termin ważności prawa jazdy,

e)

gdy wobec kierującego pojazdem wydane zostało postanowienie lub
decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy,

f)

gdy wobec kierującego pojazdem orzeczono zakaz prowadzenia
pojazdów lub wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania
pojazdami,

g)

przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za
naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od wydania
skierowania na kurs reedukacyjny, o którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 4
lit. a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,

h)

przekroczenia przez kierującego pojazdem w okresie 1 roku od dnia
wydania po raz pierwszy prawa jazdy liczby 20 punktów za naruszenie
przepisów

ruchu

drogowego

lub

stwierdzenia,

na

podstawie

prawomocnych rozstrzygnięć, że w okresie 2 lat od dnia wydania po raz
pierwszy

prawa

jazdy

popełnił

on

przestępstwo

przeciwko

bezpieczeństwu w komunikacji lub trzy wykroczenia określone w art. 86
§ 1 lub 2, art. 87 § 1, art. 92a w przypadku przekroczenia dopuszczalnej
prędkości o ponad 30 km/h lub art. 98 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. –
Kodeks wykroczeń,
i)

stwierdzenia braku dokumentu, o którym mowa w art. 38 ust. 1 pkt 3a
lub 4a, lub prowadzenia pojazdu niewyposażonego w blokadę
alkoholową w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 5 pkt 7 ustawy z
dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
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j)

popełnienia w okresie próbnym, o którym mowa w art. 91 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, trzech wykroczeń przeciwko
bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko
bezpieczeństwu w komunikacji;

2)

zatrzyma prawo jazdy wydane przez państwo inne niż Rzeczpospolita Polska
za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu polegającego na:
a)

kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o
więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym lub

b)

przewożeniu osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną
w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) lub wynikającą
z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji;
przepis nie dotyczy przewozu osób autobusem w publicznym
transporcie zbiorowym w gminnych, powiatowych i wojewódzkich
przewozach pasażerskich w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010
r. o publicznym transporcie zbiorowym, o ile w pojeździe przewidziane
są miejsca stojące;

3)

może zatrzymać prawo jazdy wydane przez państwo inne niż Rzeczpospolita
Polska za pokwitowaniem w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że
kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być
orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.
2. Przepisu ust. 1 pkt 2 lit. b nie stosuje się, jeżeli liczba przewożonych osób

w sposób, o którym mowa w tym przepisie, nie przekracza:
1)

5 – w przypadku przewożenia ich autobusem;

2)

2 – w przypadku przewożenia ich samochodem osobowym, samochodem
ciężarowym lub w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy lub pojazd
wolnobieżny.
3. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się, jeżeli kierujący pojazdem dopuścił się

naruszenia, o którym mowa w tym przepisie, działając w celu uchylenia
bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego dobru chronionemu prawem, jeżeli
niebezpieczeństwa tego nie można było uniknąć inaczej, a poświęcone dobro w
postaci bezpieczeństwa na drodze przedstawiało wartość niższą od dobra
ratowanego.
4. Kierujący, o którym mowa w art. 136 ust. 3, jest obowiązany podać
organowi kontroli ruchu drogowego adres do doręczeń. W przypadku
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niewskazania adresu do doręczeń stosuje się przepisy art. 40 § 4 i 5 Kodeksu
postępowania administracyjnego, o czym poucza się kierującego.
5. Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy z przyczyn, o których mowa w
ust. 1 pkt 1 lit. b–d oraz pkt 3, uprawnia do kierowania pojazdem w ciągu 7 dni.
6. Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy z przyczyn, o których mowa w
ust. 1 pkt 1 lit. g oraz j, a także pkt 2, uprawnia do kierowania pojazdem w okresie
24 godzin od chwili zatrzymania, a w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 3
– w okresie 72 godzin.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. i, w zakresie braku
dokumentu, o którym mowa w art. 38 ust. 1 pkt 3a lub 4a, starosta wydaje
zatrzymane prawo jazdy po przedstawieniu dokumentu.
Art. 135b. 1. Zatrzymanie wydanego w kraju prawa jazdy następuje przez
wprowadzenie informacji o zatrzymaniu do centralnej ewidencji kierowców
niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia przesłanek określonych w art. 135 ust.
1.
2.

Zatrzymanie

prawa

jazdy

wydanego

przez

państwo

inne

niż

Rzeczpospolita Polska następuje przez zatrzymanie okazanego dokumentu
niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia przesłanek określonych w art. 135a ust.
1.”;
42) art. 136 otrzymuje brzmienie:
„Art. 136. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 135b ust. 1, Policja
przekazuje niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zatrzymania
prawa jazdy, informację o zatrzymaniu prawa jazdy, według właściwości, sądowi
uprawnionemu do rozpoznania sprawy o wykroczenie, prokuratorowi lub
staroście.
2. W przypadku, o którym mowa w art. 135b ust. 2, zatrzymany dokument,
z wyjątkiem przypadku określonego w art. 135a ust. 1 pkt 1 lit. c, Policja
przekazuje niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zatrzymania
dokumentu, według właściwości, sądowi uprawnionemu do rozpoznania sprawy o
wykroczenie, prokuratorowi lub staroście.
3. Jeżeli prawo jazdy zostało wydane przez państwo inne niż Rzeczpospolita
Polska i kierujący pojazdem nie ma miejsca zamieszkania na jej terytorium, prawo
jazdy przekazuje się niezwłocznie staroście właściwemu ze względu na miejsce
naruszenia przepisów prawa o ruchu drogowym. Starosta niezwłocznie przekazuje
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zatrzymane prawo jazdy do właściwego organu państwa, w którym zostało ono
wydane.
4. W przypadku przeprowadzenia badania krwi lub moczu dla oceny
trzeźwości lub zawartości środka działającego podobnie do alkoholu:
1)

w przypadku, o którym mowa w art. 135b ust. 1, informację o zatrzymaniu
prawa jazdy przekazuje się wraz z wynikiem tego badania; jeżeli jednak
wynik tego badania nie został uzyskany w ciągu 30 dni od dnia zatrzymania
prawa jazdy, niezwłocznie wprowadza się do centralnej ewidencji kierowców
informację o jego zwrocie;

2)

w przypadku, o którym mowa w art. 135b ust. 2, prawo jazdy przekazuje się
wraz z wynikiem tego badania; jeżeli jednak wynik tego badania nie został
uzyskany w ciągu 30 dni od dnia zatrzymania prawa jazdy, niezwłocznie
zwraca się je właścicielowi.”;

43) w art. 137:
a)

w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy, w przypadkach określonych w
art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz pkt 3 i w art. 135a ust. 1 pkt 1 lit. a oraz pkt 3,
wydaje w terminie 14 dni odpowiednio od dnia otrzymania informacji o
zatrzymaniu prawa jazdy albo od dnia otrzymania prawa jazdy:”,

b)

dodaje się ust. 4–6 w brzmieniu:
„4. W przypadku gdy nie wydano postanowienia o zatrzymaniu prawa
jazdy, postanowienie o zwrocie zatrzymanego prawa jazdy wydaje
odpowiednio:
1)

prokurator, zawiadamiając o tym organ, który zatrzymał prawo jazdy;

2)

sąd, przy czym w przypadku prawa jazdy wydanego w kraju o wydaniu
postanowienia sąd zawiadamia organ, który wydał prawo jazdy.
5. Postanowienie o zwrocie zatrzymanego prawa jazdy doręcza się jego

właścicielowi.
6. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy wydanego w kraju następuje przez
wprowadzenie informacji o zwrocie do centralnej ewidencji kierowców:
1)

przez organ, który je zatrzymał – po otrzymaniu zawiadomienia o
wydaniu przez prokuratora postanowienia o zwrocie zatrzymanego
prawa jazdy lub po okazaniu tego postanowienia;
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2)

przez organ, który je wydał – po otrzymaniu zawiadomienia o wydaniu
przez sąd postanowienia o zwrocie zatrzymanego prawa jazdy lub po
okazaniu tego postanowienia.”;

44) w art. 139:
a)

w ust. 1 wyrazy „art. 135–137” zastępuje się wyrazami „art. 135 i art. 135b–
137 dotyczące wydanego w kraju prawa jazdy”,

b)

w ust. 2 wyrazy „art. 135” zastępuje się wyrazami „art. 135–135b”,

c)

w ust. 3 i 4 wyrazy „art. 135 ust. 1 i art. 136 ust. 1” zastępuje się wyrazami
„art. 135 ust. 1, art. 135a ust. 1, art. 135b, art. 136 ust. 1 i 2 oraz art. 137 ust.
6 pkt 1”.

Art. 2. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 r.
poz. 821 i 1238 oraz z 2020 r. poz. 568, 956 i 1086) w art. 29 w § 3 skreśla się zdanie
drugie i trzecie.
Art. 3. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz.
1950 i 2128 oraz z 2020 r. poz. 568 , 875 i 1086) w art. 43 uchyla się § 3.
Art. 4. W ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych
z eksploatacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1610 oraz z 2020 r. poz. 284) wprowadza się
następujące zmiany:
1)

art. 10 otrzymuje brzmienie:
„Art. 10. Przepisy art. 6–9 dotyczą nowych pojazdów.”;

2)

w art. 19 w pkt 2 skreśla się wyrazy „oraz kartę pojazdu, jeżeli była wydana,”;

3)

uchyla się art. 20;

4)

w art. 24:
a)

w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) unieważnienia dowodu rejestracyjnego i zwrotu unieważnionego
dowodu rejestracyjnego właścicielowi pojazdu;”,

b)

w ust. 1a wyrazy „ust. 1, w zakresie tablic rejestracyjnych” zastępuje się
wyrazami „ust. 1b”,

c)

po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:
„1b. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu dokonuje zniszczenia
tablic rejestracyjnych przyjętego pojazdu wycofanego z eksploatacji i
zagospodarowuje je zgodnie z przepisami o odpadach.”,
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d)

ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Zaświadczenie o demontażu pojazdu zawiera oświadczenie
przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu o unieważnieniu dowodu
rejestracyjnego oraz o zniszczeniu tablic rejestracyjnych przyjętego pojazdu
wycofanego z eksploatacji i zagospodarowaniu ich zgodnie z przepisami
o odpadach.
3.

Przedsiębiorca

prowadzący

stację

demontażu

sporządza

zaświadczenie o demontażu pojazdu w dwóch egzemplarzach, z których
pierwszy otrzymuje właściciel pojazdu, a drugi pozostaje u przedsiębiorcy
prowadzącego stację demontażu. W przypadku pojazdu niezarejestrowanego
na terytorium kraju przedsiębiorca prowadzący stację demontażu sporządza
zaświadczenie o demontażu pojazdu w trzech egzemplarzach, z których
pierwszy otrzymuje właściciel pojazdu, drugi przekazuje w terminie 7 dni
Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, a trzeci pozostaje u
przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu.”,
e)
5)

uchyla się ust. 4 i 5;

w art. 25 w ust. 1 w zdaniu drugim wyrazy „ust. 1a–5” zastępuje się wyrazami
„ust. 1a–3”;

6)

7)

w art. 27 w pkt 1:
a)

skreśla się wyrazy „, karty pojazdu”,

b)

skreśla się wyrazy „oraz tablic rejestracyjnych”;

w art. 33:
a)

w ust. 2 wyrazy „ust. 3” zastępuje się wyrazami „ust. 3–5”,

b)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów sporządza
zaświadczenie o demontażu pojazdu albo zaświadczenie o przyjęciu
niekompletnego pojazdu w trzech egzemplarzach, z których pierwszy
otrzymuje właściciel pojazdu, drugi przekazuje w terminie 7 dni
przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu, w którego imieniu
zaświadczenie zostało wydane, a trzeci pozostaje u przedsiębiorcy
prowadzącego

punkt

zbierania

pojazdów.

W

przypadku

pojazdu

niezarejestrowanego na terytorium kraju przedsiębiorca prowadzący punkt
zbierania pojazdów sporządza zaświadczenie o demontażu pojazdu albo
zaświadczenie

o

przyjęciu

niekompletnego

pojazdu

w czterech
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egzemplarzach, z których pierwszy otrzymuje właściciel pojazdu, dwa
przekazuje w terminie 7 dni przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu,
w którego imieniu zaświadczenie zostało wydane, a czwarty pozostaje
u przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów.”,
c)

dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:
„4. Przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów przekazuje
przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu wraz z zaświadczeniami,
o których mowa w ust. 3, tablice rejestracyjne przyjętego pojazdu
wycofanego z eksploatacji.
5. Zaświadczenie o demontażu pojazdu albo zaświadczenie o przyjęciu
niekompletnego pojazdu wydane przez przedsiębiorcę prowadzącego punkt
zbierania pojazdów zawierają oświadczenie przedsiębiorcy o unieważnieniu
dowodu rejestracyjnego oraz o przekazaniu tablic rejestracyjnych przyjętego
pojazdu wycofanego z eksploatacji przedsiębiorcy prowadzącemu stację
demontażu.”;

8)

w art. 51 w ust. 1 i 2 skreśla się wyrazy „lub nie przekazuje tego zaświadczenia
organowi rejestrującemu właściwemu ze względu na miejsce ostatniej rejestracji
pojazdu”.
Art. 5. W ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568 i 695)
wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 19e po ust. 2d dodaje się ust. 2e w brzmieniu:
„2e. Minister właściwy do spraw informatyzacji może udostępnić
użytkownikowi publicznej aplikacji mobilnej usługę, która wykorzystuje dane
dotyczące użytkownika i jego sytuacji prawnej lub praw mu przysługujących,
przetwarzane

w

rejestrze

publicznym

prowadzonym

lub

w

systemie

teleinformatycznym wykorzystywanym przez podmiot publiczny, w przypadku
gdy łącznie są spełnione następujące warunki:
1)

odrębne przepisy przewidują udostępnianie użytkownikowi takich danych
przy wykorzystaniu usługi online lub na wniosek, albo nie stoją na
przeszkodzie udostępnianiu użytkownikowi takich danych;

2)

użytkownik, który został uwierzytelniony w publicznej aplikacji mobilnej
w sposób określony w art. 20a ust. 1, wyraził wolę korzystania z usługi
wykorzystującej takie dane.”;
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2)

w art. 19g w ust. 1 i 2 po wyrazie „podmiot” dodaje się wyrazy „lub na potrzeby
realizacji usługi, o której mowa w art. 19e ust. 2e”.
Art. 6. W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do

alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808 i 875) w art. 5 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy następuje przez przekazanie do
centralnej ewidencji

kierowców informacji

o zwrocie tego dokumentu

niezwłocznie po uchyleniu decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy.”.
Art. 7. W ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020
r. poz. 332, 695 i 875) w art. 66 w ust. 3 w pkt 14 kropkę zastępuje się średnikiem i
dodaje się pkt 15 w brzmieniu:
„15) inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego oraz strażnicy gminni
(miejscy).”.
Art. 8. W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z
2019 r. poz. 341, 622, 1287 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 1268) wprowadza się następujące
zmiany:
1)

art. 16a otrzymuje brzmienie:
„Art. 16a. 1. Wytwórca praw jazdy i pozwoleń na kierowanie tramwajem
zapewnia system teleinformatyczny umożliwiający realizację zadań organów
właściwych do wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do
kierowania pojazdami, o których mowa w art. 122 ust. 1, w tym w zakresie
procesu wytwarzania, personalizacji i dystrybucji dokumentów związanych z
realizacją tych zadań.
2. System teleinformatyczny, o którym mowa w ust. 1, zapewnia integralność
powiązania procesu wytwarzania dokumentów związanych z realizacją zadań, o
których mowa w ust. 1, z danymi gromadzonymi w centralnej ewidencji
kierowców, z uwzględnieniem referencyjności tych danych przy realizacji tych
zadań.
3. System teleinformatyczny, o którym mowa w ust. 1, zapewnia co najmniej
funkcjonalności spójne z systemem teleinformatycznym obsługującym centralną
ewidencję kierowców.
4. Minister właściwy do spraw informatyzacji nadzoruje interoperacyjność
systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 1, z systemem
teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję kierowców.
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5. Minister właściwy do spraw informatyzacji zawiera z wytwórcą praw
jazdy i pozwoleń na kierowanie tramwajem umowę regulującą:
1)

zasady współpracy w zakresie:
a)

określenia charakteru i zakresu zmian dostosowujących system
teleinformatyczny, o którym mowa w ust. 1, do zmian w systemie
teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję kierowców,

b)

udostępniania
informacji

ministrowi

właściwemu

i doświadczenia

do

technicznego,

w

spraw

informatyzacji

tym

dokumentacji,

dotyczących systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 1,
niezbędnych ministrowi do sprawowania nadzoru, o którym mowa w
ust. 4;
2)

odpłatności za realizację zmian oraz za udostępnienie informacji i
doświadczenia technicznego, o których mowa w pkt 1.
6. Koszty związane z zawarciem i realizacją umowy, o której mowa w ust. 5,

są finansowane ze środków Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i
Kierowców.”;
2)

w art. 51 w ust. 2a w pkt 1 po wyrazach „zadania publiczne” dodaje się wyrazy
„(Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568 i 695)”;

3)

w art. 102:
a)

w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) upłynął termin ważności prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie
tramwajem – jeżeli organ kontroli ruchu drogowego przekazał
informację o zatrzymaniu dokumentu;”,

b)

ust. 1c otrzymuje brzmienie:
„1c. Starosta wydaje decyzję, o której mowa w ust. 1 pkt 4 lub 5, na
okres 3 miesięcy, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności.”,

c)

w ust. 1d i 1da wyrazy „art. 135 ust. 1 pkt 1a” zastępuje się wyrazami „art.
135 ust. 1 pkt 2 albo art. 135a ust. 1 pkt 2”,

d)

w ust. 1e zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Okres, o którym mowa w ust. 1c i 1d, oblicza się na zasadach określonych
w ustawie

z

dnia

14

czerwca

1960

r.

–

Kodeks

postępowania

administracyjnego, przy czym dla ustalenia początku okresu jest właściwa
data zatrzymania prawa jazdy.”;
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4)

w art. 104a w ust. 1 po wyrazach „art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. a” dodaje się wyrazy
„albo art. 135a ust. 1 pkt 1 lit. a”;

5)

w art. 106:
a)

w ust. 2 po wyrazach „o których mowa w art. 8 ust. 3” dodaje się wyrazy „,
oraz inspektorów i ekspertów Biura Nadzoru Wewnętrznego”,

b)

w ust. 3 wyrazy „, Służby Celno-Skarbowej i Inspekcji Transportu
Drogowego”
inspektorów

zastępuje
i

się

pracowników

wyrazami

„i

Inspekcji

Służby

Transportu

Celno-Skarbowej,
Drogowego

oraz

inspektorów i ekspertów Biura Nadzoru Wewnętrznego”;
6)

w art. 109 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
„5a. Inspektorom i ekspertom Biura Nadzoru Wewnętrznego zezwolenie na
kierowanie pojazdem uprzywilejowanym wydaje nieodpłatnie Inspektor Nadzoru
Wewnętrznego.”.
Art. 9. W ustawie z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu

drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 957 oraz z 2019 r. poz. 730) w
art. 16a wyrazy „art. 135 ust. 2, art. 136 ust. 1 i 1a” zastępuje się wyrazami „art. 135 ust.
4, art. 135a ust. 5, art. 135b i art. 136 ust. 1–3”.
Art. 10. W ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz.
U. z 2020 r. poz. 725 i …) w art. 5 w ust. 2 uchyla się pkt 28.
Art. 11. W ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288) w art. 11 w ust. 4 w pkt 3 skreśla się wyrazy
„i nalepek kontrolnych”.
Art. 12. 1. Nalepki kontrolne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów
tracą ważność.
2. Właściciel pojazdu może zachować na przedniej szybie pojazdu nalepkę
kontrolną wydaną na podstawie dotychczasowych przepisów.
3. Karta pojazdu albo jej wtórnik wydane na podstawie dotychczasowych
przepisów tracą ważność.
4. Właściciel pojazdu, który posiada kartę pojazdu albo jej wtórnik, wydane na
podstawie dotychczasowych przepisów:
1)

zachowuje tę kartę albo jej wtórnik albo

2)

zwraca tę kartę albo jej wtórnik do starosty.
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Art. 13. 1. Dowody rejestracyjne, tablice (tablica) rejestracyjne oraz ich wtórniki
wydane przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują ważność.
2. Pozwolenia czasowe oraz ich wtórniki wydane na podstawie dotychczasowych
przepisów zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.
3. Zaświadczenia wystawione przez organ rejestrujący na podstawie art. 72 ust. 4
ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym zachowują ważność.
4. Do postępowań w sprawie:
1)

rejestracji, czasowej rejestracji i wyrejestrowania pojazdu albo odmowy rejestracji,
czasowej rejestracji i wyrejestrowania pojazdu,

2)

wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego, wtórnika pozwolenia czasowego,
wtórnika tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz nowego dowodu rejestracyjnego i
tablic (tablicy) rejestracyjnych z nowym numerem rejestracyjnym, a także
dodatkowej zalegalizowanej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika
zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną dla pojazdu zarejestrowanego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje
się dotychczasowe przepisy.
Art. 14. 1. Ewidencje tablic rejestracyjnych indywidualnych prowadzone przed
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przez właściwych miejscowo dla siedzib
sejmików województw prezydentów miast na prawach powiatu stają się ewidencjami, o
których mowa w art. 73a ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1.
2. Wyznaczanie i udostępnianie przez właściwych miejscowo dla siedzib
sejmików województw prezydentów miast na prawach powiatu pojemności
rejestracyjnych, o których mowa w art. 73a ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1,
stanowi

kontynuację

wyznaczania

pojemności

rejestracyjnych

na

podstawie

dotychczasowych przepisów.
Art. 15. Zaświadczenia o demontażu pojazdu oraz zaświadczenia o przyjęciu
niekompletnego pojazdu wydane przed dniem określonym w komunikacie, o którym
mowa w art. 23, zachowują ważność.
Art. 16. Do żądania właściwego organu państwa członkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym dotyczącego zwrotu dowodu
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rejestracyjnego zgłoszonego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się
dotychczasowe przepisy.
Art. 17. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw transportu ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do
spraw informatyzacji komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych
umożliwiających czasowe wycofanie z ruchu samochodu osobowego.
Art. 18. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw transportu ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do
spraw informatyzacji komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych
umożliwiających zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu.
Art. 19. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw transportu ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do
spraw informatyzacji komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych
umożliwiających przekazywanie do centralnej ewidencji pojazdów i gromadzenie w tej
ewidencji danych o przekroczeniach terminów, o których mowa w art. 71 ust. 7 i art. 78
ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1.
Art. 20. Komunikaty, o których mowa w art. 17–19, ogłasza się w terminie co
najmniej 5 miesięcy przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w
danym komunikacie.
Art. 21. Minister właściwy do spraw informatyzacji ogłasza w Dzienniku Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej
ministra właściwego do spraw informatyzacji komunikat określający dzień wdrożenia
rozwiązań technicznych umożliwiających generowanie z systemu teleinformatycznego
obsługującego

centralną

ewidencję

pojazdów

raportu

potwierdzającego

dane

zgromadzone w tej ewidencji. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 3 miesięcy
przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.
Art. 22. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji ogłasza w Dzienniku
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji
Publicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji komunikat określający dzień
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wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających weryfikację danych o kierującym
pojazdem w centralnej ewidencji kierowców i wprowadzanie do centralnej ewidencji
kierowców informacji o zatrzymaniu wydanego w kraju prawa jazdy lub pozwolenia na
kierowanie tramwajem oraz o ich zwrocie. Komunikat ogłasza się w terminie co
najmniej 3 miesięcy przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym
komunikacie.
2. W celu wdrożenia rozwiązań technicznych, o których mowa w ust. 1:
1)

organy kontroli ruchu drogowego obowiązane do przekazywania danych o
zatrzymaniu lub zwrocie dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania
pojazdem zapewnią interoperacyjność swoich systemów teleinformatycznych z
systemem teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję kierowców w
zakresie obejmującym przekazywanie i pobieranie danych z tej ewidencji,

2)

podmioty uprawnione do ustalenia tożsamości kierującego pojazdem na podstawie
danych z Rejestru Dowodów Osobistych zapewnią interoperacyjność swoich
systemów teleinformatycznych z systemem teleinformatycznym obsługującym ten
rejestr w zakresie obejmującym pobieranie danych z tego rejestru

– do dnia określonego w komunikacie, o którym mowa w ust. 1.
Art. 23. Minister właściwy do spraw informatyzacji ogłasza w Dzienniku Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej
ministra właściwego do spraw informatyzacji komunikat określający dzień wdrożenia
rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie przez przedsiębiorców
prowadzących stacje demontażu lub punkty zbierania pojazdów do centralnej ewidencji
pojazdów danych o demontażu pojazdu lub przyjęciu niekompletnego pojazdu.
Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 3 miesięcy przed dniem wdrożenia
rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.
Art. 24. 1. W celu wdrożenia rozwiązań technicznych, o których mowa w art. 14
ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 957, z 2019 r. poz. 730 oraz z 2020 r. poz. …),
organy właściwe w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających posiadanie
uprawnienia do kierowania pojazdami przekazują do centralnej ewidencji kierowców
dane i informacje:
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1)

zawarte w profilu kandydata na kierowcę, zgromadzone do dnia poprzedzającego
dzień określony w komunikacie, o którym mowa w art. 14 ust. 2 tej ustawy, i
aktualizują przekazane dane;

2)

zgromadzone i nieprzekazane do tej ewidencji do dnia poprzedzającego dzień
określony w komunikacie, o którym mowa w art. 14 ust. 2 tej ustawy, i aktualizują
przekazane dane.
2. Przekazywanie danych i informacji rozpocznie się po upływie 3 miesięcy od

dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 25. Do postępowań dotyczących zatrzymanych praw jazdy lub pozwoleń na
kierowanie tramwajem wszczętych a niezakończonych przed dniem wskazanym
w komunikacie, o którym mowa w art. 22 ust. 1, stosuje się dotychczasowe przepisy.
Art. 26. 1. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy do upływu 24 miesięcy od
dnia ogłoszenia ustawy:
1)

w przypadku rejestracji pojazdu, gdy karta pojazdu została utracona, zamiast karty
należy przedstawić wtórnik tej karty albo zaświadczenie wystawione przez organ
rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające
dane zawarte w utraconej karcie;

2)

rejestracji pojazdu może dokonać starosta właściwy ze względu na miejsce
czasowego zamieszkania właściciela pojazdu.
2. W okresie od dnia wejścia w życie art. 1 pkt 10 w zakresie art. 73c do upływu

24 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy:
1)

salon sprzedaży pojazdów samochodowych lub uprawniony przedstawiciel tego
salonu do wniosku o rejestrację pojazdu dołącza również w postaci elektronicznej
oryginał lub kopię karty pojazdu oraz potwierdzenia dokonania opłaty za wydanie
nalepki kontrolnej;

2)

organ rejestrujący wydaje także nalepkę kontrolną, jeżeli jest wymagana, oraz
przekazuje ją albo przesyła w sposób, o którym mowa w art. 73c ust. 9 ustawy
zmienianej w art. 1;

3)

właściciel nowego pojazdu samochodowego nabytego w salonie sprzedaży
pojazdów samochodowych może upoważnić ten salon lub uprawnionego
przedstawiciela tego salonu do odbioru z urzędu obsługującego organ rejestrujący
także nalepki kontrolnej, jeżeli jest wymagana.
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Art. 27. W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie art. 1 pkt 10 w zakresie
art. 73d przedstawiciele producentów pojazdów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
działający przed tym dniem przekażą do Dyrektora Transportowego Dozoru
Technicznego dane swojego punktu kontaktowego, o których mowa w art. 73d ust. 1
ustawy zmienianej w art. 1.
Art. 28. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 76 ust.
2–3 ustawy zmienianej w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 76 ust. 2–3 ustawy zmienianej w
art. 1, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy
i mogą być zmieniane na podstawie przepisów dotychczasowych.
Art. 29. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia,
z wyjątkiem:
1)

art. 1 pkt 9 lit. e tiret pierwsze oraz pkt 15 i 30, art. 5, art. 7, art. 8 pkt 1 i 2 oraz art.
22, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;

2)

art. 1 pkt 33 i pkt 38 lit. e, które wchodzą w życie po upływie miesiąca od dnia
ogłoszenia;

3)

art. 1 pkt 1, pkt 10 w zakresie art. 73c, pkt 11 lit. c w zakresie art. 74 ust. 2c oraz
pkt 14, które wchodzą w życie po upływie 9 miesięcy od dnia ogłoszenia;

4)

art. 1 pkt 10 w zakresie art. 73d, który wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od
dnia ogłoszenia;

5)

art. 1 pkt 12 w zakresie art. 74b, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.;

6)

art. 1 pkt 7, pkt 8 lit. a, lit. b tiret drugie i lit. c, pkt 9 lit. a, c, d oraz lit. e tiret
drugie, pkt 13 lit. b, pkt 16 i 17, pkt 18 lit. b oraz c, pkt 20 i 22, pkt 23 lit. a, pkt 24
lit. a tiret drugie i trzecie oraz pkt 28, art. 4 pkt 1 i 2, pkt 4 lit. a oraz pkt 6 lit. a,
art. 10–12 oraz art. 28, które wchodzą w życie po upływie 24 miesięcy od dnia
ogłoszenia;

7)

art. 1 pkt 19 lit. b–e, które wchodzą w życie z dniem wdrożenia rozwiązań
technicznych

umożliwiających

czasowe

wycofanie

z

ruchu

samochodu

osobowego, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 17;
8)

art. 1 pkt 9 lit. b w zakresie art. 73 ust. 1a oraz pkt 11 lit. c w zakresie art. 74 ust.
2d i 2e, które wchodzą w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych
umożliwiających zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu,
określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 18;
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9)

art. 1 pkt 24 lit. a tiret czwarte oraz lit. b i pkt 25 lit. a tiret pierwsze oraz lit. b,
które

wchodzą

w

życie

z

dniem

wdrożenia

rozwiązań

technicznych

umożliwiających przekazywanie do centralnej ewidencji pojazdów i gromadzenie
w tej ewidencji danych o przekroczeniach terminów, o których mowa w art. 71
ust. 7 i art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, określonym w komunikacie,
o którym mowa w art. 19;
10) art. 1 pkt 27, który wchodzi w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych
umożliwiających generowanie z systemu teleinformatycznego obsługującego
centralną ewidencję pojazdów raportu potwierdzającego dane zgromadzone w tej
ewidencji, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 21;
11) art. 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze, pkt 34, 35 i 37, pkt 38 lit. a–d oraz pkt 40–44, art.
2, art. 3, art. 6, art. 8 pkt 3 i 4, art. 9 oraz art. 25, które wchodzą w życie z dniem
wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających weryfikację danych o
kierującym pojazdem w centralnej ewidencji kierowców i wprowadzanie do
centralnej ewidencji kierowców informacji o zatrzymaniu wydanego w kraju
prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem oraz o ich zwrocie,
określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 22 ust. 1;
12) art. 1 pkt 21 lit. b oraz art. 4 pkt 3, pkt 4 lit. b–e, pkt 5, pkt 6 lit. b oraz pkt 7 i 8,
które

wchodzą

w

życie

z

dniem

wdrożenia

rozwiązań

technicznych

umożliwiających przekazywanie przez przedsiębiorców prowadzących stacje
demontażu lub punkty zbierania pojazdów do centralnej ewidencji pojazdów
danych o demontażu pojazdu lub przyjęciu niekompletnego pojazdu, określonym
w komunikacie, o którym mowa w art. 23.
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