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MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY Warszawa, dnia 23 kwietnia 2020 r.

Departament Transportu Drogowego

Znak sprawy: DTD-3.051.    .2020 

Pan Adam Małyszko 

Prezes Stowarzyszenia 
Forum Recyklingu Samochodów

Odpowiadając na Państwa pismo nr FORS/68/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r. Departament Transportu 
Drogowego Ministerstwa Infrastruktury informuje, że ustawowy obowiązek przekazania jednego z trzech 
sporządzanych przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu zaświadczeń o demontażu 
pojazdu w terminie 7 dni organowi rejestrującemu właściwemu ze względu na miejsce ostatniej 
rejestracji pojazdu wynika z art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1610, z późn. zm.), która to ustawa znajduje się 
w zakresie kompetencji Ministerstwa Klimatu. W związku z powyższym w naszej ocenie to Ministerstwo 
Klimatu jest właściwe do podjęcia ewentualnej inicjatywy zmiany lub określenia związanych z obecnym 
stanem zagrożenia COVID-19 epizodycznych przepisów ustawowych w zakresie regulacji ww. ustawy. 

Jednocześnie należy zauważyć, w kontekście przekazywania zaświadczeń o demontażu pojazdu 
pocztą, że w aktualnej sytuacji organy rejestrujące dość powszechnie realizują swoje obowiązki 
z zakresu rejestracji lub wyrejestrowania pojazdów lub umożliwiają realizację części spraw z tego 
zakresu również z wykorzystaniem operatora pocztowego i jest to traktowane jako forma pozwalająca 
uniknąć bezpośredniego narażenia zdrowia interesantów i urzędników. 

Nawiązując do przesłanego przez Państwa drogą elektroniczną w dniu 20 kwietnia br. w uzupełnieniu 
do przedmiotowej sprawy pisma Ministerstwa Cyfryzacji nr BM-WOP.070.6.2020 z dnia 15 kwietnia 
2020 r. wyjaśniamy, że przepisy prawa z zakresu właściwości Ministerstwa Infrastruktury nie regulują 
kwestii sposobu przekazywania zaświadczeń o demontażu pojazdu do organów rejestrujących. 
Natomiast rozporządzenie 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 ich ewidencji (Dz. U. nr 75,   
poz. 476) wskazuje we wzorze zaświadczenia o demontażu pojazdu na obowiązek zamieszczenia 
podpisu na wydanym zaświadczeniu, jednak nie odnosi się do formy w jakiej miałoby to zostać 
uczynione. Tym samym w naszej ocenie jego regulacje nie stanowią przeszkody do stosowania w tym 
zakresie elektronicznych form podpisów dopuszczalnych przepisami prawa przy załatwianiu spraw 
urzędowych.

W ocenie Departamentu Transportu Drogowego MI najkorzystniejszym dla przedsiębiorców 
prowadzących stację demontażu, jak również dla organów rejestrujących, byłoby umożliwienie 
przekazywania informacji o demontażu pojazdu bezpośrednio poprzez system teleinformatyczny 
Centralnej Ewidencji Pojazdu. Przygotowanie i wdrożenie rozwiązań technicznych to umożliwiających 
pozostają we właściwości do Ministerstwa Cyfryzacji.
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