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Informacje o zgłaszającym uwagi:   

Urząd -------------------------- 

Organizacja 
samorządowa 

Związek Powiatów Polskich  

Osoba do kontaktu Bernadeta Skóbel  

e-mail biuro@zpp.pl 

tel. 18 477 86 00 

 
Uwagi: 

Lp. 

Część 
dokumentu, do 
którego odnosi 
się uwaga (np. 

art., nr str., 
rozdział) 

Treść uwagi (propozycja 
zmian) 

Uzasadnienie uwagi Stanowisko resortu Odniesienie do 
stanowiska resortu 

1.  

§4 ust. 1 ust. 3  Wnosimy o rozważenie 
możliwości posłużenia się przez 
stronę jako dowodem własności 
poświadczoną notarialnie kopią 
tego dowodu w każdym 
przypadku, a nie tylko w sytuacji, 
o której mowa w §4 ust. 3. 

Art. 76a §2 K.p.a. dopuszcza, że 
zamiast oryginału dokumentu 
strona może złożyć odpis 
dokumentu, jeżeli jego zgodność 
z oryginałem została 
poświadczona przez notariusza 
albo przez występującego w 
sprawie pełnomocnika strony 
będącego adwokatem, radcą 
prawnym, rzecznikiem 
patentowym lub doradcą 
podatkowym. 
 
O ile można zrozumieć 
niehonorowanie dokumentów 
poświadczonych przez 
pełnomocnika występującego w 
imieniu strony w postępowaniu o 
tyle trudno za racjonalne uznać 
nieuznawanie jako dowodu 
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własności kopii dowodu 
własności poświadczonego za 
zgodność z oryginałem przez 
notariusza.   

2.  

§15 ust. 2 i 3  1. Jeżeli własność pojazdu była 
zmieniana kilkakrotnie bez 
dokonania przerejestrowania to 
właściciel do zawiadomienia 
winien przedłożyć wszystkie 
dokumenty potwierdzające fakt 
przeniesienia prawa własności 
pojazdu (zachowanie ciągłości 
tak jak w przypadku § 4 ust. 2). 
2. Wnosimy również o wskazanie 
w rozporządzeniu, który starosta 
jest właściwy do przyjęcia 
zgłoszenia zbycia/nabycia 
pojazdu w przypadku, gdy 
właściciel nie wnioskuje o 
rejestrację pojazdu. Proponujemy 
aby był to starosta właściwy ze 
względu na miejsce ostatniej 
rejestracji pojazdu.  

Ad. 1 Ciągłość dokumentów 
potwierdzających przeniesienie 
prawa własności pojazdu w 
przypadku nabycia i zbycia 
pozwoli uniknąć luk powstałych w 
wyniku nie zgłaszania przez 
pośrednich właścicieli pojazdu. 
Ad. 2. Do czasu aż pojazd nie 
zostanie przerejestrowany to 
wszelkie zmiany winny być 
zgłaszane w organie właściwym 
dla ostatniej rejestracji pojazdu.  

  

3.  

§30 ust. 2 pkt 5 lit. 
b  

Rozszerzenie "kombinacji" cyfr i 
liter w odniesieniu do wyróżników 
dla tablic rejestracyjnych 
zabytkowych (z wyłączeniem 
tablic rejestracyjnych 
zabytkowych jednorzędowych 
zmniejszonych) dla powiatów z 
wyróżnikiem dwuliterowym. 

Zwiększone zainteresowanie 
osób/podmiotów rejestrujących 
pojazdy zabytkowe spowodowało 
wyczerpanie możliwości 
zastosowania "kombinacji" liter i 
cyfr, o których mowa w obecnie 
obowiązującym rozporządzeniu.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


