
UZASADNIENIE 

Na podstawie upoważnienia zawartego w art. 27 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu 

pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. z 2018 r. poz. 578 i 1479) przygotowano projekt 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu 

unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych 

dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji. 

Projekt rozporządzenia został wpisany do wykazu prac legislacyjnych MI pod numerem 292. 

Projektowane rozporządzenie ma na celu dostosowanie do rozwiązań przewidzianych w dokumencie 

rządowym pt. „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez 

obywateli i przedsiębiorców” przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 28 czerwca 2018 r. i stanowi 

realizację zobowiązania członków Rady Ministrów do rezygnacji z obowiązku stosowania pieczątek 

przez obywateli i przedsiębiorców.  

W związku z powyższym przygotowano nowelizację rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 

kwietnia 2010 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, 

wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz 

prowadzenia ewidencji (Dz.U 2010 r. poz. 476) poprzez zmianę załącznika nr 1 do ww. 

rozporządzenia stanowiącego Wzór Zaświadczenia o Demontażu Pojazdu i załącznika nr 2 do ww. 

rozporządzenia stanowiącego Wzór Zaświadczenia o Przyjęciu Niekompletnego Pojazdu. Zmiana ta 

stosownie do ww. zobowiązania wyeliminuje obowiązek przystawiania pieczątki imiennej w 

wydawanych zaświadczeniach przez uprawnionego przedsiębiorcę. Zamiast pieczęci zostanie 

zaproponowane wprowadzenie wydruku w treści dokumentu w miejscu przeznaczonym do 

przystawienia pieczęci – danych identyfikujących przedsiębiorcę wydającego ww. zaświadczenia i 

osobę je podpisującą. 

Zaproponowano termin wejścia w życie ww. rozporządzenia  po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, ze 

względu na potrzebę dostosowania się do regulacji przez przedsiębiorców prowadzących stacje 

demontażu pojazdów lub punktów zbierania pojazdów. 

Ocena przewidywanego wpływu projektowanego rozporządzenia na działalność mikro-, małych i 

średnich przedsiębiorców: 

Projektowane przepisy przyczynią się do usprawnienia procesu wydawania zaświadczeń o 

demontażu pojazdów oraz zaświadczeń o przyjęciu niekompletnego pojazdu przez przedsiębiorców 

prowadzących stacje demontażu pojazdów lub punkty zbierania pojazdów. 

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych i nie będzie podlegać notyfikacji Komisji 

Europejskiej zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w 

sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U.  poz. 

2039, z późn. zm.). 

Projekt rozporządzenia nie podlega przedstawieniu właściwym instytucjom i organom Unii 

Europejskiej w myśl uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r.  

– Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.).  

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 

prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt rozporządzenia zostanie udostępniony  

na stronach urzędowego informatora teleinformatycznego – Biuletynu Informacji Publicznej. 
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Stosownie do § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. 

– Regulamin Pracy Rady Ministrów projekt rozporządzenia zostanie udostępniony  

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie 

Rządowy Proces Legislacyjny z dniem skierowania do uzgodnień i konsultacji publicznych. 

Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

 


