
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 27 grudnia 2019 r. 

Poz. 2519 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 23 grudnia 2019 r. 

w sprawie organu zobowiązanego do przechowywania oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu  
o wymianie drogomierza oraz sposobu przekazywania tego oświadczenia 

Na podstawie art. 81b ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1990, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa organ zobowiązany do przechowywania oświadczenia właściciela lub posiadacza pojaz-
du o wymianie drogomierza, zwanego dalej „oświadczeniem”, oraz sposób przekazywania oświadczenia. 

§ 2. Oświadczenie przechowuje: 

1) starosta właściwy w sprawach rejestracji tego pojazdu – w odniesieniu do pojazdu zarejestrowanego na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) starosta właściwy terytorialnie dla stacji kontroli pojazdów, w której właściciel lub posiadacz pojazdu złożył oświad-
czenie – w odniesieniu do pojazdu niezarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

3) wojewoda mazowiecki – w odniesieniu do pojazdu należącego do przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu kon-
sularnego i misji specjalnej państw obcych lub organizacji międzynarodowej, a także ich personelu korzystającego 
z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych na mocy ustaw, umów bądź powszechnie uznanych 
zwyczajów międzynarodowych lub na zasadzie wzajemności; 

4) starosta właściwy ze względu na miejsce pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej członków obcych sił zbroj-
nych, personelu cywilnego i członków rodzin, oraz pojazdów ich wykonawców kontraktowych, przebywających na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie umów międzynarodowych – w odniesieniu do pojazdów należą-
cych do tych osób; 

5) Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – w odniesieniu do pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przeby-
wających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie umów międzynarodowych; 

6) Komendant Służby Ochrony Państwa – w odniesieniu do pojazdów Służby Ochrony Państwa; 

7) Komendant Główny Policji – w odniesieniu do pojazdów: 

a) Komendy Głównej Policji, 

b) Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, 

c) Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji w zakresie: 

– komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji, 

– terenowych komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Po-
licji, dla których właściwa terytorialnie jest Komenda Stołeczna Policji; 

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2244 i 2322 oraz z 2019 r. poz. 53, 60, 

730, 752, 870, 1123, 1180, 1466, 1501, 1556, 1579, 1818, 2020 i 2202. 
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8) właściwy terytorialnie komendant wojewódzki (Komendant Stołeczny) Policji – w odniesieniu do pojazdów: 

a) terenowych komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji, 
z wyłączeniem komórek organizacyjnych, o których mowa w pkt 7 lit. c tiret drugim, 

b) komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji działających na obszarze należącym do teryto-
rialnego zasięgu działania tych komend, 

c) samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji; 

9) właściwy terytorialnie komendant szkoły Policji – w odniesieniu do pojazdów tej szkoły; 

10) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – w odniesieniu do pojazdów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

11) Szef Agencji Wywiadu – w odniesieniu do pojazdów Agencji Wywiadu; 

12) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego – w odniesieniu do pojazdów Służby Kontrwywiadu Wojskowego; 

13) Szef Służby Wywiadu Wojskowego – w odniesieniu do pojazdów Służby Wywiadu Wojskowego; 

14) Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego – w odniesieniu do pojazdów Centralnego Biura Antykorupcyjnego; 

15) Komendant Główny Straży Granicznej – w odniesieniu do pojazdów Straży Granicznej; 

16) Szef Krajowej Administracji Skarbowej – w odniesieniu do pojazdów Ministerstwa Finansów, wykorzystywanych 
przez Służbę Celno-Skarbową; 

17) właściwy terytorialnie dyrektor izby administracji skarbowej – w odniesieniu do pojazdów izby administracji skarbo-
wej, wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową; 

18) komendant wojewódzki Policji terytorialnie właściwy dla stacji kontroli pojazdów, w której właściciel lub posiadacz 
pojazdu złożył oświadczenie – w odniesieniu do pojazdów, które nie podlegają rejestracji lub dla których nie jest wy-
dawany dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe. 

§ 3. Stacja kontroli pojazdów, w której złożono oświadczenie, niezwłocznie przekazuje to oświadczenie właściwemu 
organowi, o którym mowa w § 2, bezpośrednio albo przesyłką poleconą za pośrednictwem operatora pocztowego. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro 
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