
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 30 marca 2016 r. 

Poz. 413 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA CYFRYZACJI
1)

 

z dnia 23 marca 2016 r. 

w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych  

do centralnej ewidencji pojazdów 

Na podstawie art. 80bb ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 1137, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa zakres danych, do których zapewnia się dostęp podmiotom obowiązanym do przekazy-
wania danych do centralnej ewidencji pojazdów. 

§ 2. Organom właściwym w sprawach rejestracji pojazdów zapewnia się dostęp do danych, o których mowa 
w art. 80b ust. 1 pkt 1–18 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zwanej dalej „ustawą”. 

§ 3. Zakładom ubezpieczeń zapewnia się dostęp do danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1–6, 8, 10, 11, 13 
i 14 ustawy. 

§ 4. Policji zapewnia się dostęp do danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1–4, 8 i 13–15 ustawy. 

§ 5. Inspekcji Transportu Drogowego oraz Żandarmerii Wojskowej zapewnia się dostęp do danych, o których mowa 
w art. 80b ust. 1 pkt 1–4, 8 i 15 ustawy. 

§ 6. Stacjom kontroli pojazdów zapewnia się dostęp do danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1, 8 (z wyłą-
czeniem danych osobowych) oraz pkt 9–11, 13, 15 i 18 ustawy. 

§ 7. Ministrowi Sprawiedliwości zapewnia się dostęp do danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1–4 
i 7 ustawy. 

§ 8. Dane, do których zapewnia się dostęp podmiotom, o których mowa w § 2–5 i § 7, są zweryfikowane w rejestrze 
PESEL i REGON w zakresie, w jakim są przekazywane do centralnej ewidencji pojazdów z tych rejestrów. 

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 

Minister Cyfryzacji: A. Streżyńska 

 

                                                           
1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1910 i 2090).  
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446 

i 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822 i 970, z 2015 r. poz. 211, 541, 591, 933, 1038, 1045, 1273, 1326, 1335, 1830, 1844, 
1893, 2183 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 266 i 352.  




