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Obowiązek zawiadomienia przez właściciela pojazdu zarejestrowanego o nabyciu lub zbyciu pojazdu
ustala art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, zakreślając termin 30 dni na dokonanie tej
czynności. Zdarzenia te są dokumentowane przez starostę w karcie pojazdu (ust. 3). W art. 4 ustawy z
dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych
innych ustaw, wprowadzono istotną zmianę związaną z karą za niewykonanie powyższego obowiązku.
W myśl wprowadzonego nowelizacją art. 140mb pkt 2 Prawa o ruchu drogowym, kto będąc właścicielem
pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1
nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu, podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do
1000 zł. Kary pieniężne, o których mowa m.in. w art. 140mb, nakłada starosta.
Dokonując oceny właściwości organu do przyjęcia zawiadomienia o zbyciu pojazdu, należy zauważyć, że
czynność ta związana jest z koniecznością zapewnienia aktualności danych związanych m. in. z
właścicielem pojazdu, wpływając na pewność obrotu pojazdami oraz przyczyniając się do możliwości
zidentyfikowania osoby (in casu osoby prawnej), na której z tytułu własności pojazdu ciąży szereg
obowiązków nałożonych przepisami prawa. Ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości wpisów
dokonywanych w stosownych rejestrach, zawiadomienie o zbyciu pojazdu winno być dokonane temu
organowi, który został pierwotnie zawiadomiony o nabyciu pojazdu. Właściwość miejscowa w tym
zakresie winna wynikać z miejsca zameldowania osoby fizycznej, bądź siedziby podmiotu będącego
właścicielem pojazdu, co wynika z ustawowo określonej właściwości organu rejestrującego. W myśl art.
73 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym, rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela, starosta
właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania (siedzibę), wydając dowód rejestracyjny i
zalegalizowane tablice rejestracyjne oraz nalepkę kontrolną, jeżeli jest wymagana, z zastrzeżeniem ust.
2-5.
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