
INFORMACJA  -  KARY PIENIĘŻNE OD 200 DO 1000 ZŁ ZA NIEDOPEŁNIENIE  

OBOWIĄZKU REJESTRACJI A TAKŻE ZGŁOSZENIA NABYCIA LUB ZBYCIA 

POJAZDU W TERMINIE 

 

 Dnia 22 sierpnia 2019 r. została opublikowana ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o 

zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U. 2019.1579). Przedmiotowa ustawa wprowadza  z dniem 1 stycznia 

2020 r. kary pieniężne za naruszenie niżej wymienionych przepisów ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 r.-Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020.110): 

1) Art. 71 ust.7 stanowi: właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, 

sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest 

obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 

terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia; 

2) Art. 78 ust.2 pkt 1 stanowi: właściciel pojazdu zarejestrowanego jest 

obowiązany zawiadomić w terminie  nieprzekraczającym 30 dni starostę o 

nabyciu lub zbyciu pojazdu. 

Zatem jak wskazuje przepis każdy, kto nie dopełni obowiązku rejestracji, lub nie 

zgłosi nabycia, zbycia pojazdu zarejestrowanego musi liczyć się z konsekwencjami 

nałożenia kary od 200 do 1000 zł. Organ w tej sytuacji wyda decyzję administracyjną, 

w której uwzględni zakres naruszenia, powtarzalność naruszeń i korzyści finansowe 

uzyskane z tytułu naruszenia ustawy. Wskazane okoliczności nie mają wpływu na 

samo nałożenie sankcji, odstąpienie od jej nałożenia lub na zasady i warunki czy 

terminy uiszczenia sankcji. Są one istotne  jedynie dla określenia w rozstrzygnięciu 

decyzji wysokości kary, jaką strona winna uiścić. Uch wystąpienie nie wpływa na 

powstanie odpowiedzialności administracyjnej za naruszenie przepisów, a jedynie jej 

rozmiar. 

Wprowadzone przepisy o wysokiej karze mają uporządkować sytuację, na którą 

Polsce zwracała uwagę Komisja Europejska dot. braku sankcji za nieprzestrzeganie 

obowiązku uaktualnienia danych w Centralnej Ewidencji Pojazdów. 

Z obowiązku zgłoszenia nie zostały zwolnione osoby fizyczne lub podmioty 

prowadzące działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami. Obowiązek 



zgłoszenia ciąży zarówno na sprzedającym /zgłoszenie sprzedaży/ jak i kupującym / 

zgłoszenie nabycia/ danego pojazdu. 

Właściciele pojazdów mogą złożyć wniosek o rejestrację w urzędzie, dołączając 

oryginalne, wymagane dokumenty.  

Natomiast zgłoszenie nabycia, zbycia można również dokonać wysyłając pocztą 

tradycyjną lub elektroniczną -za pośrednictwem epuap-u wypełniony 

wniosek/zawiadomienie i wymagane załączniki. Zawiadomienie nie podlega opłacie. 

 

 


