
Dezyderat nr 215 

Komisji do Spraw Petycji do Ministra Infrastruktury 

w sprawie zmiany przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo 

o  ruchu drogowym w zakresie zasad ewidencji pojazdów sprowadzanych 

do  Polski w celach handlowych  

uchwalony na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2022 r. 

 

Komisja do Spraw Petycji na posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2022 r. 

rozpatrzyła petycję w sprawie zmiany ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo 

o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110) w zakresie zastąpienia obowiązku 

dokonania rejestracji pojazdów sprowadzanych z krajów członkowskich Unii 

Europejskiej obowiązkiem zgłoszenia nabycia tych pojazdów                             

(BKSP-144-IX-444/21). 

Postulat zawarty w petycji dotyczył zastąpienia obowiązku, jaki ciąży na 

osobie, która sprowadzi z obszaru Unii Europejskiej używany pojazd, 

dokonania rejestracji w ciągu 30 dni, obowiązkiem zgłoszenia nabycia tego 

pojazdu w takim samym terminie, czyli również 30 dni. Wnioskujący wskazali 

na konieczność dokonywania rejestracji pojazdu, w czasie gdy pozostaje on 

jeszcze niesprzedany, czyli jest przedmiotem oferty w komisach. Obowiązek 

zarejestrowania pojazdu wiąże się z wizytą w wydziale komunikacji, 

z  koniecznością ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, co generuje 

koszty i stanowi uciążliwość. Autorzy petycji proponują, jako wystarczające, 

wypełnienie obowiązku zgłoszenia nabycia pojazdu, tak jak w przypadku 

samochodów zarejestrowanych w kraju, a następnie po sprzedaży pojazdu 

klientowi – zgłoszenia jego zbycia (informacja byłaby odnotowana w Centralnej 

Ewidencji Pojazdów). Wnioskodawcy wskazują również na istniejącą obecnie 

konieczność osobistego stawiennictwa co najmniej dwa razy w wydziałach 

komunikacji, związanego z rejestracją pojazdu, które mogłoby w przypadku 



proponowanego zgłoszenia zostać zastąpione zgłoszeniem online, 

co  przyczyniłoby się do zmniejszenia ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2.  

Wnioskodawcy petycji zwracali również uwagę, że samochody 

sprowadzane z państw Unii Europejskiej są w przedmiotowym zakresie 

traktowane bardziej restrykcyjnie niż auta importowane spoza Unii 

Europejskiej. Konieczność zarejestrowania wpływa również na brak 

możliwości zwrotu podatku akcyzowego, przez co oferowane samochody nie 

są konkurencyjne cenowo. Autorzy petycji podnoszą również, że sprzedawcy 

nowych pojazdów są w dużo lepszej sytuacji, gdyż pojazdy nowe, które oferuje 

dealer, nie muszą być rejestrowane.  

 Komisja do Spraw Petycji zwraca się o przedstawienie kompleksowej 

oceny obowiązujących uregulowań w zakresie będącym przedmiotem petycji 

oraz o wskazanie, czy możliwe jest uproszczenie formalności związanych 

z  rejestracją pojazdów sprowadzanych w celach handlowych i uelastycznienie 

obowiązujących zasad. 

Jak Minister Infrastruktury ocenia propozycje przedstawione w petycji? 

 

       Przewodniczący Komisji 

          (-) Sławomir Jan Piechota 

 


