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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 4 maja 2004 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów
Na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co
nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133, poz. 1123 i Nr 167,
poz. 1379 oraz z 2003 r. Nr 161, poz. 1564) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:
1) do tytu∏u rozporzàdzenia dodaje si´ odnoÊnik nr 1
w brzmieniu:
———————
1)

Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 106, poz. 1121).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130,
poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452,
Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036
oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535 i Nr 92,
poz. 884.

„1) Przepisy niniejszego rozporzàdzenia wdra˝ajà
postanowienia dyrektywy 1999/37/WE z dnia
29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów (Dz. Urz. WE L 138
z 01.06.1999, z póên. zm.). Dane dotyczàce
og∏oszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporzàdzeniu,
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà
cz∏onkowstwa w Unii Europejskiej, dotyczà
og∏oszenia tych aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne.”;
2) w § 1 w ust. 2:
a) uchyla si´ pkt 4,
b) dodaje si´ pkt 8—10 w brzmieniu:
„8) dokumencie potwierdzajàcym zap∏at´ akcyzy — rozumie si´ przez to:
a) dokument okreÊlony przepisami o podatku akcyzowym potwierdzajàcy dokonanie
zap∏aty akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od samochodu osobowego nabytego w paƒstwie cz∏onkowskim,
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b) w przypadku przedsi´biorców prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie
obrotu pojazdami, faktur´ z wykazanà
kwotà akcyzy,
9) paƒstwie cz∏onkowskim — rozumie si´
przez to paƒstwo b´dàce cz∏onkiem Unii Europejskiej,
10) paƒstwie trzecim — rozumie si´ przez to
paƒstwo nieb´dàce cz∏onkiem Unii Europejskiej.”;
3) w § 2:
a) w ust. 1 uchyla si´ pkt 4,
b) uchyla si´ ust. 7;
4) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. W przypadku zg∏oszenia do pierwszej rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy jego w∏aÊciciel do∏àcza do wniosku
o rejestracj´, z zastrze˝eniem ust. 2—5, nast´pujàce dokumenty:
1) dowód w∏asnoÊci pojazdu,
2) dowód rejestracyjny, je˝eli pojazd by∏
zarejestrowany,
3) dowód odprawy celnej przywozowej, je˝eli pojazd zosta∏ sprowadzony z terytorium paƒstwa trzeciego,
4) dokument potwierdzajàcy zap∏at´ akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, je˝eli samochód osobowy zosta∏
sprowadzony z terytorium paƒstwa
cz∏onkowskiego,
5) zaÊwiadczenie wydane przez w∏aÊciwy
organ potwierdzajàce:
a) uiszczenie podatku od towarów
i us∏ug, je˝eli pojazd zosta∏ sprowadzony z terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego, lub
b) brak obowiàzku, o którym mowa
w lit. a,
6) zaÊwiadczenie o pozytywnym wyniku
badania technicznego pojazdu.
2. W przypadku powierzenia pojazdu przez
zagranicznà osob´ prawnà lub fizycznà
podmiotowi polskiemu, do wniosku o rejestracj´, z zastrze˝eniem ust. 3, do∏àcza si´:
1) dokument, na którego podstawie nastàpi∏o powierzenie pojazdu,
2) dowód rejestracyjny, je˝eli pojazd by∏
zarejestrowany,
3) dowód odprawy celnej przywozowej, je˝eli pojazd zosta∏ sprowadzony z terytorium paƒstwa trzeciego,
4) dokument potwierdzajàcy zap∏at´ akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, je˝eli samochód osobowy zosta∏
sprowadzony z terytorium paƒstwa
cz∏onkowskiego,
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5) zaÊwiadczenie wydane przez w∏aÊciwy
organ potwierdzajàce:
a) uiszczenie podatku od towarów
i us∏ug, je˝eli pojazd zosta∏ sprowadzony z terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego, lub
b) brak obowiàzku, o którym mowa
w lit. a,
6) zaÊwiadczenie o pozytywnym wyniku
badania technicznego pojazdu.
3. W przypadkach okreÊlonych w przepisach
o podatku od towarów i us∏ug zaÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5
lit. a i ust. 2 pkt 5 lit. a, mo˝e byç zastàpione fakturà z wyszczególnionà kwotà podatku od towarów i us∏ug.
4. Przepisy ust. 1 pkt 6 i ust. 2 pkt 6 nie dotyczà nowego: samochodu osobowego z silnikiem spalinowym, ciàgnika rolniczego,
motocykla i motoroweru, dla którego w∏aÊciciel pojazdu powinien do∏àczyç wyciàg
ze Êwiadectwa homologacji typu pojazdu
albo odpis decyzji zwalniajàcej pojazd
z homologacji potwierdzajàcy, ˝e w odniesieniu do poszczególnych typów pojazdów
zosta∏o wydane Êwiadectwo homologacji
typu pojazdu albo zwolnienie pojazdu
z homologacji przez w∏aÊciwy organ paƒstwa cz∏onkowskiego.
5. W przypadku pojazdu sprowadzonego
z zagranicy zamiast dowodu rejestracyjnego dopuszcza si´ przedstawienie innego
dokumentu wydanego przez organ w∏aÊciwy do rejestracji pojazdów za granicà,
stwierdzajàcego rejestracj´ pojazdu za granicà.”;

5) po § 3 dodaje si´ § 3a w brzmieniu:
„§ 3a. 1. W przypadku pierwszej rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu sprowadzonego z paƒstwa cz∏onkowskiego, organ rejestrujàcy w ciàgu dwóch
miesi´cy informuje organ paƒstwa cz∏onkowskiego, który wyda∏ dowód rejestracyjny, o rejestracji tego pojazdu, jego cechach identyfikacyjnych i zatrzymaniu
dowodu rejestracyjnego.
2. Je˝eli paƒstwo cz∏onkowskie wymaga
zwrotu dowodu rejestracyjnego, organ
rejestrujàcy w ciàgu szeÊciu miesi´cy od
dnia zarejestrowania pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przesy∏a
ten dowód do organu, który go wyda∏.”;
6) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´ do pojazdów
sprowadzonych z zagranicy, o których mowa
w § 3 ust. 1, w przypadku gdy:
1) przeniesienie prawa w∏asnoÊci pojazdu nastàpi∏o za granicà,
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2) zbywcà pojazdu zg∏oszonego do pierwszej
rejestracji jest przedsi´biorca prowadzàcy
dzia∏alnoÊç gospodarczà na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, który sprowadzi∏ ten pojazd z zagranicy.”;
7) w § 6 ust. 5 i 6 otrzymujà brzmienie:
„5. Wzór dowodu rejestracyjnego oraz oznaczenia
kodów zastosowanych w tym wzorze stanowià
za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.
6. Wzór pozwolenia czasowego oraz oznaczenia
kodów zastosowanych w tym wzorze stanowià
za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia.”;
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wiedzialnoÊcià karnà za sk∏adanie fa∏szywych
zeznaƒ oraz zaÊwiadczenie wydane przez w∏aÊciwy organ Policji potwierdzajàce zg∏oszenie
kradzie˝y pojazdu albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzie˝y pojazdu wystawione przez w∏aÊciwy organ w przypadku okreÊlonym w art. 79 ust. 1 pkt 2 ustawy,”;

11) za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia otrzymuje
brzmienie okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do niniejszego rozporzàdzenia;
12) za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia otrzymuje
brzmienie okreÊlone w za∏àczniku nr 2 do niniejszego rozporzàdzenia.

8) w § 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1—3,
organ rejestrujàcy, na wniosek w∏aÊciciela pojazdu mo˝e wydaç zalegalizowane tablice (tablic´) rejestracyjne (wtórnik) z zachowaniem
dotychczasowego numeru rejestracyjnego, po
przedstawieniu przez w∏aÊciciela pojazdu:
1) dowodu rejestracyjnego,
2) karty pojazdu, je˝eli by∏a wydana,
3) stosownego oÊwiadczenia pod odpowiedzialnoÊcià karnà za sk∏adanie fa∏szywych
zeznaƒ.”;
9) w § 14:
a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) faktur´ VAT albo rachunek za monta˝ instalacji, o której mowa w pkt 1.”,
b) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. W przypadku zg∏oszenia przez w∏aÊciciela
pojazdu wniosku o zmian´ danych technicznych pojazdu dotyczàcych mas i nacisków
osi, zawartych w dowodzie rejestracyjnym,
wynikajàcà ze zmiany w∏aÊciwych, okreÊlonych w przepisach warunków technicznych,
do wniosku do∏àcza si´:
1) dowód rejestracyjny pojazdu,
2) oÊwiadczenie wystawione przez producenta lub przedstawiciela producenta potwierdzajàce, ˝e pojazd by∏ homologowany zgodnie z wnioskowanymi danymi
technicznymi.”;
10) w § 15 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) dowód rejestracyjny i kart´ pojazdu, je˝eli by∏a wydana, stosowne oÊwiadczenie pod odpo-

§ 2. 1. Dowody rejestracyjne wydane na podstawie
przepisów dotychczasowych zachowujà swojà wa˝noÊç.
2. Pozwolenia czasowe wydane na podstawie
przepisów dotychczasowych zachowujà swojà wa˝noÊç na okres, na który zosta∏y wydane.
3. Dowody rejestracyjne mogà byç wydawane na
drukach dowodów rejestracyjnych zgodnych z wzorem okreÊlonym w przepisach dotychczasowych do
czasu wyczerpania druków tych dowodów, jednak nie
d∏u˝ej ni˝ do dnia 30 wrzeÊnia 2004 r.
4. Pozwolenia czasowe mogà byç wydawane na
drukach pozwoleƒ czasowych zgodnych z wzorem
okreÊlonym w przepisach dotychczasowych do czasu
wyczerpania druków tych pozwoleƒ, jednak nie d∏u˝ej
ni˝ do dnia 31 grudnia 2004 r.
§ 3. Przepisy § 3 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 2 pkt 4 i 5
rozporzàdzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu
nadanym niniejszym rozporzàdzeniem nie dotyczà pojazdu sprowadzonego z zagranicy przed dniem 1 maja
2004 r., je˝eli w∏aÊciciel dokona∏ ostatecznej odprawy
celnej przywozowej tego pojazdu i do∏àczy∏ do wniosku o jego rejestracj´ dowód odprawy celnej przywozowej.
§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem § 1 pkt 1, 5, 7, 11
i 12, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 czerwca 2004 r.,
oraz § 1 pkt 3 lit. b, który wchodzi w ˝ycie z dniem
1 marca 2005 r.
Minister Infrastruktury: w z. A. Pi∏at
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Strony zewn´trzne nr: 1, 5, 6

Uwagi:
1) Na stronie 5 znajdujà si´ pola przewidziane na umieszczenie kodu kreskowego i kodu OCRB*).
2) Strony zewn´trzne nr: 1, 5, 6 pokrywa si´ specjalnà folià.
*) Kod OCRB oznacza kod s∏u˝àcy do zapisu i automatycznego odczytu danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym.
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Za∏àcznik nr 1

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 4 maja 2004 r. (poz. 1169)
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Oznaczenia kodów zastosowanych we wzorze dowodu rejestracyjnego
A
B
C
C.1.1
C.1.2
C.1.3
C.2.1
C.2.2
C.2.3
D
D.1
D.2

D.3
E
F.1
F.2
F.3
G
H
I
J
K
L
O.1
O.2
P.1
P.2
P.3
Q
S.1
S.2

numer rejestracyjny pojazdu,
data pierwszej rejestracji pojazdu,
dane dotyczàce posiadacza dowodu rejestracyjnego i w∏aÊciciela pojazdu obejmujà wydruk nast´pujàcych kodów i danych:
nazwisko lub nazwa posiadacza dowodu rejestracyjnego*),
numer PESEL lub REGON,
adres posiadacza dowodu rejestracyjnego,
nazwisko lub nazwa w∏aÊciciela pojazdu,
numer PESEL lub REGON,
adres w∏aÊciciela pojazdu,
dane dotyczàce pojazdu obejmujà wydruk nast´pujàcych kodów i danych:
marka pojazdu,
typ pojazdu:
— wariant, je˝eli wyst´puje,
— wersja, je˝eli wyst´puje,
model pojazdu,
numer identyfikacyjny pojazdu (numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy),
maksymalna masa ca∏kowita pojazdu**), wy∏àczajàc motocykle i motorowery (w kg),
dopuszczalna masa ca∏kowita pojazdu (w kg),
dopuszczalna masa ca∏kowita zespo∏u pojazdów (w kg),
masa w∏asna pojazdu; w przypadku pojazdu ciàgnàcego innego ni˝ kategoria M1 masa w∏asna pojazdu
obejmuje urzàdzenie sprz´gajàce (w kg),
okres wa˝noÊci dowodu, je˝eli wyst´puje takie ograniczenie,
data wydania dowodu rejestracyjnego,
kategoria pojazdu,
numer Êwiadectwa homologacji typu pojazdu, je˝eli wyst´puje,
liczba osi,
maksymalna masa ca∏kowita przyczepy z hamulcem (w kg),
maksymalna masa ca∏kowita przyczepy bez hamulca (w kg),
pojemnoÊç silnika (w cm3),
maksymalna moc netto silnika (w kW),
rodzaj paliwa,
stosunek mocy do masy w∏asnej (w kW/kg); dotyczy motocykli i motorowerów,
liczba miejsc siedzàcych, w∏àczajàc siedzenie kierowcy,
liczba miejsc stojàcych, je˝eli wyst´puje.

Uwaga:
*) Posiadacz dowodu rejestracyjnego — jest to podmiot, któremu organ rejestrujàcy wyda∏ dowód rejestracyjny uprawniajàcy ten podmiot do poruszania si´ pojazdem w ruchu, i jest to:
a) w∏aÊciciel pojazdu albo
b) u˝ytkownik pojazdu u˝ytkowanego w drodze umowy leasingu.
**) Maksymalna masa ca∏kowita pojazdu jest najwi´kszà technicznie dopuszczalnà masà ca∏kowità pojazdu wynikajàcà z jego konstrukcji i wykonania, okreÊlonà przez producenta.
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR POZWOLENIA CZASOWEGO ORAZ OZNACZENIA KODÓW ZASTOSOWANYCH W TYM WZORZE
(format strony A6)
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Oznaczenia kodów zastosowanych we wzorze pozwolenia czasowego
A
B
C
C.1.1
C.1.2
C.1.3
C.2.1
C.2.2
C.2.3
D
D.1
D.2

D.3
E
F.1
F.2
F.3
G
H
I
L
O.1
O.2
P.1
P.2
P.3
S.1
S.2

numer rejestracyjny pojazdu,
data pierwszej rejestracji pojazdu,
dane dotyczàce w∏aÊciciela pojazdu obejmujà wydruk nast´pujàcych kodów i danych:
nazwisko lub nazwa posiadacza pozwolenia czasowego*),
numer PESEL lub REGON,
adres posiadacza pozwolenia czasowego,
nazwisko lub nazwa w∏aÊciciela pojazdu,
numer PESEL lub REGON,
adres w∏aÊciciela pojazdu,
dane dotyczàce pojazdu obejmujà wydruk nast´pujàcych kodów i danych:
marka pojazdu,
typ pojazdu:
— wariant, je˝eli wyst´puje,
— wersja, je˝eli wyst´puje,
model pojazdu,
numer identyfikacyjny pojazdu (numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy),
maksymalna masa ca∏kowita pojazdu**), wy∏àczajàc motocykle i motorowery (w kg),
dopuszczalna masa ca∏kowita pojazdu (w kg),
dopuszczalna masa ca∏kowita zespo∏u pojazdów (w kg),
masa w∏asna pojazdu; w przypadku pojazdu ciàgnàcego innego ni˝ kategoria M1 masa w∏asna pojazdu
obejmuje urzàdzenie sprz´gajàce (w kg),
okres wa˝noÊci pozwolenia czasowego,
data wydania pozwolenia czasowego,
liczba osi,
maksymalna masa ca∏kowita przyczepy z hamulcem (w kg),
maksymalna masa ca∏kowita przyczepy bez hamulca (w kg),
pojemnoÊç silnika (w cm3),
maksymalna moc netto silnika (w kW),
rodzaj paliwa,
liczba miejsc siedzàcych, w∏àczajàc siedzenie kierowcy,
liczba miejsc stojàcych, je˝eli wyst´puje.

Uwaga:
*) Posiadacz pozwolenia czasowego — jest to podmiot, któremu organ rejestrujàcy wyda∏ pozwolenie czasowe uprawniajàce ten podmiot do poruszania si´ pojazdem w ruchu, i jest to:
a) w∏aÊciciel pojazdu albo
b) u˝ytkownik pojazdu u˝ytkowanego w drodze umowy leasingu.
**) Maksymalna masa ca∏kowita pojazdu jest najwi´kszà technicznie dopuszczalnà masà ca∏kowità pojazdu wynikajàcà z jego konstrukcji i wykonania, okreÊlonà przez producenta.

