
KO MUNIKAT

M INISTRA CYFRYZACJI 1)

z dnia … … … … …... 2018 r.

w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających 
przekazywanie informacji do centralnej ewidencji pojazdów o zatrzymaniu dowodu 

rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) oraz o informacji o jego zwrocie

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy –  Prawo o ruchu 
drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 957) ogłasza się, co następuje:

Termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie informacji do 
centralnej  ewidencji  pojazdów  o  zatrzymaniu  dowodu  rejestracyjnego  (pozwolenia 
czasowego) oraz o informacji o jego zwrocie w sposób, o którym mowa w art. 132 ustawy z 
dnia 20 czerwca 1997 r. –  Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. 
zm.2)) ustanawia się na dzień 1 października 2018 r. 

MINISTER CYFRYZACJI

1)1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej −  informatyzacja, na podstawie §  1 ust. 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 761).

2)2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1926 oraz z 2018 
r. poz. 79, 106, 138, 317 i 650.



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy –  Prawo o ruchu 
drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 957) minister właściwy do spraw 
informatyzacji  ogłasza  w  swoim  dzienniku  urzędowym  oraz  na  stronie  podmiotowej 
Biuletynu  Informacji  Publicznej  komunikat  określający  termin  wdrożenia  rozwiązań 
technicznych, umożliwiających przekazywanie informacji do centralnej ewidencji pojazdów o 
zatrzymaniu  dowodu rejestracyjnego  (pozwolenia czasowego)  oraz o informacji  o  jego 
zwrocie. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 3 miesięcy przed dniem wdrożenia 
rozwiązań technicznych określonych w tym komunikacie. Realizując powyższą dyspozycję 
Minister Cyfryzacji w projektowanym komunikacie określa termin wdrożenia ww. rozwiązań 
technicznych na dzień 1 października 2018 r. Powyższe oznacza, że od daty wskazanej w 
komunikacie będą stosowane przepisy określone w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 9 
maja 2018 r. o zmianie ustawy –  Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw tj.: 
art. 38, art. 129 ust. 2 pkt 2, art. 129b ust. 3 pkt 2, art. 132, art. 134 i art. 134a oraz art. 129 
ust. 2 pkt 21 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. –  Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1260, z późn. zm.). 


