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Stosownie do art. 63 Konstytucji RP w zw. z art. 241 Kpa oraz do postanowień uchwały nr 190 

Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 

979) do projektu z dnia 20.10.2015 roku rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach 

związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach 

zgłaszam następującą uwagę:  

 

Proponowane brzmienie w załączniku nr 1 w § 1. „Po dokonaniu czasowej rejestracji pojazdu 

z urzędu, a przed wystawieniem dowodu rejestracyjnego” np. w zw. z pkt 2 lit a  

„2)pojazdu sprowadzonego i zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą:  

a) weryfikuje dane zawarte w dokumencie, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy, 

potwierdzającym wykonanie oraz termin ważności badania technicznego”  

jako akt wykonawczy jest sprzeczne z normą ustawową określoną w art. 81 ust 3.  

 

Personel urzędu ma weryfikować otrzymane zaświadczenie po dokonaniu czasowej rejestracji? 

 

Proponowane brzmienie jest awykonalne od 4 stycznia 2016 roku w CEPiK 2.0. Z otrzymanej 

w dniu 2 czerwca 2015 roku ustnej informacji w MSW wynika, że w momencie wprowadzenia 

CEPiK 2.0 wyeliminowana zostanie możliwość czasowej rejestracji pojazdu zarejestrowanego 

w RP. Powyższy tryb postępowania powinien być obecnie stosowany w zakresie wszczynania 

ponownego postępowania rejestracyjnego pojazdu z powodu zatrzymania dowodu 

rejestracyjnego pojazdu - prezentowany powyżej pogląd przedstawił radca prawny dla SITK RP 

O/Krosno w sporządzonej opinii dnia 10 listopada 2014 roku, w podobnym tonie wypowiedział 

się także ZPP w 2014 roku. 



Reasumując - właściwym,  nie budzącym wątpliwości interpretacyjnych, brzmieniem będzie: 

§ 1. W trakcie przeprowadzania czasowej rejestracji pojazdu z urzędu, a przed wystawieniem 

dowodu rejestracyjnego ……itd.  

 

Podjęte działania ze strony personelu DTD MIiR w zakresie przeprowadzenia konsultacji 

oceniam negatywnie ze względu na kolejne pominięcie SITK RP O/Krosno. Brak woli 

współpracy ze strony personelu DTD MIiR z podmiotem, który zadeklarował czynny udział 

w procesach legislacyjnych spowodował, że zgłaszam tylko jedną uwagę jako osoba fizyczna.  

 

Deklaruję czynny udział w zakresie prac nad w/w projektem, o ile otrzymam bezzwłocznie 

na adres gk@dlid.pl informację o zamieszczeniu na stronach RCL kolejnej wersji projektu.  

 

Wyrażam zgodę na umieszczenie danych adresowych bez anonimizacji. 

 

 

                                                                                                             Z poważaniem 

                                                                                                     Grzegorz Krzemieniecki 

 

 

Do wiadomości otrzymują; 

1. aa 

2. Prawo i Sprawiedliwość 

3. Ruch Obywatelski Kukiz15 

4. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

5. RCL 

6. SITK Zarząd Krajowy 

7. SITK RP O/Krosno 

8. Związek Powiatów Polskich, 

9. Unia Metropolii Polskich, 

10. Związek Miast Polskich, 

11. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Wydziałów Komunikacji, 

12. Prezydenta Miasta Krakowa, 

13. Prezydenta Miasta Poznań, 

14. Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawa 

15. JaPa Software z Łodzi 


