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1.

§ 2 ust. 8 (str.4)

Treść uwagi (propozycja zmian)

Dodać zapis
3) opinię rzeczoznawcy samochodowego, o którym mowa
w art. 79a ustawy

Uzasadnienie uwagi
W przypadku rejestracji pojazdu zabytkowego wpisanego do inwentarza
muzealiów nie jest wykonywana taka opinia a jedynie badanie techniczne, o
którym mowa w art. 81 ust. 11A , gdyż przepis tego nie reguluje a diagnosta nie
wymaga przedłożenia takiej opinii do wykonywanego badania technicznego.
Rodzi to wątpliwości urzędu rejestrującego co do pojazdu zabytkowego, ponadto,
pojazdy zabytkowe wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków takie opinie
posiadają. W przypadku pojazdu unikatowego taka opinia jest wymagana
przepisem prawa.
Doprecyzować katalog wymaganych dokumentów tak jak w par. 19 (str. 15)

proponuję dodać punkty:
§ 6 ust. 1

7.) protokół ze sprzedaży na licytacji publicznej

§ 8 ust. 1

8.) oświadczenie złożone w trybie art. 95 ustawy Prawo
bankowe lub art. 194 ustawy o funduszach inwestycyjnych
i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
należy dodać

2.

3.

Pkt 7 dotyczy postępowania egzekucyjnego

pkt 8 dotyczy umów przewłaszczenia na zabezpieczenie kredytów bankowych
oraz zbycia pojazdów przejętych w ramach obrotu wierzytelnościami przez
fundusze sekurytyzacyjne
W obecnej wersji brak, jest informacji, co do karty pojazdu, która też powinna
być wydana jeżeli przepisy szczególne przewidują jej wydanie.

4.) kartę pojazdu, jeśli przepisy ustawy przewidują jej
wydanie

4.

§ 16 ( str. 13)

W par. 16 dopisać par. 17 ust. 2

5.

§ 18 ust.1 pkt. 3)

Wykreślić

6.

§ 18 ust. 3 (str. 15)

Dodać pkt. 3) dowód rejestracyjny,
4) kartę pojazdu

7.

§ 21 ust. 1 pkt. 3
(str. 17)

Uregulowanie lub wyjaśnienie wątpliwości.

W przypadku zawiadomienia o zbyciu pojazdu będącego przedmiotem
współwłasności zawiadomienie może złożyć jeden z współwłaścicieli działający za
zgodą większości współwłaścicieli
Zaproponowany przepis wydaje się być niezgodny z art. 66 ust. 4 pkt 5 ustawy
Prawo o ruchu drogowym.
W wypadku dokonywania zmian w zakresie montażu instalacji gazowej
niezbędnymi dokumentami dodatkowo wydają się być ponad zaproponowane,
dowód rejestracyjny oraz karta pojazdu.
Część organów rejestrujących przyjmuje wnioski o wyrejestrowane pojazdów
zbytych za granicę od dotychczasowych właścicieli figurujących w ewidencji
pojazdów a część dokonuje jedynie zgłoszenia zbycia, gdyż właścicielem pojazdu
jest już obcokrajowiec. Takie pojazdy nadal figurują w naszych ewidencjach, gdyż
nie wszystkie pojazdy zbywane są do krajów UE, urząd wówczas nie otrzymuje
informacji o zarejestrowaniu takiego pojazdu w innym kraju UE i nie może
dokonać wyrejestrowania takich pojazdów z urzędu, przez co powstaje
niezgodność w dokumentacji urzędowej ze stanem rzeczywistym.
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