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WYDZIAŁY KOMUNIKACJI 

Komunikacja - Prawo i orzecznictwo 

Za utrwalony w orzecznictwie administracyjnym uznać należy 

pogląd, iż rejestracja pojazdu następuje w drodze rozstrzygnięcia 

sprawy administracyjnej w formie decyzji administracyjnej po 

przeprowadzeniu postępowania w celu ustalenia okoliczności 

faktycznych i prawnych, od których ustawa i przepisy wykonawcze 

uzależniają dokonanie rejestracji. Postępowanie to kończy się 

wydaniem decyzji administracyjnej. Natomiast wydanie dowodu 

rejestracyjnego i tablic jest jedynie czynnością materialno - 

techniczną o charakterze następczym w stosunku do rejestracji 

( vide: uchwała składu 7 sędziów NSA z dnia 24 września 2001 r., 

OPS 6/01, Jur 2001, nr 12, s. 34; uchwała składu 5 sędziów NSA z 

dnia 15 listopada 1999 r., OPK 25/99, ONSA 2000, nr 2, poz. 55).

Art. 73 ust. 1 Prd stanowi bowiem o dwóch czynnościach organu 

rejestracyjnego tj. o dokonaniu rejestracji oraz o wydaniu dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych. Jak wielokrotnie 

podkreślano w orzeczeniach NSA wydanie dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, tablic rejestracyjnych, znaku 

legalizacyjnego, nalepki kontrolnej jest tylko czynnością materialno-techniczną. Sama ta czynność bowiem nie wyznacza 

sytuacji prawnej jednostki, gdyż zawsze musi być ona poprzedzona rozstrzygnięciem przez dany organ, czy w konkretnej 

sytuacji osoba ubiegająca się o rejestrację danego pojazdu spełnia wszystkie określone wymagania ustawowe. 

Takie działania organu autorytatywnie konkretyzują sytuację prawną podmiotu i noszą wszelkie znamiona procesu 

wydawania decyzji. Wydanie dowodu rejestracyjnego i tablic może nastąpić tylko w razie pozytywnego załatwienia wniosku 

strony o zarejestrowanie pojazdu, co następuje o tyle jednocześnie, aby decyzja o zarejestrowaniu poprzedziła materialno-

techniczną czynność wydania dowodu rejestracyjnego i tablic. Pogląd taki znajduje także potwierdzenie w art. 71 ust. 1 i 2 Prd. 

Z przepisów tych bowiem wynika, że co do zasady, iż tylko pojazdy zarejestrowane są dopuszczane do ruchu, a dokumentem 
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Komisja Europejska szykuje uproszczenia w 

rejestracji aut 

W tej sprawie decyzje 

podjęła już Komisja 

Europejska, teraz zajmą 

się nią ... 

Aktualności | poniedziałek, 

7 maj 2012 

PRACOWNIK SAMORZĄDOWY

ZPP zaprasza na doroczne szkolenia dla 

pracowników wydziałów komunikacji 

Uprzejmie informujemy, 

że Związek Powiatów 

Polskich organizuje 

szkolenie dla 

pracowników wydziałów 

komunikacji ... 

Pracownik samorządowy | niedziela, 5 lutego 2012 
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Rondo pierścieniowe 

Ostatnimi czasy możemy 

w Polsce coraz częściej 

spotkać rondo 

turbinowe, czyli rondo ... 

Zarządzanie | niedziela, 22 

kwietnia 2012 
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Informacje związane z pracą zespołów Komisji 
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 
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Treści wytworzone przez Związek Powiatów Polskich. All rights reserved.
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