
ZARZĄDZENIE NR  75/2021 

STAROSTY NOWODWORSKIEGO 

z dnia 30 grudnia 2021 r 

 

w sprawie wysokości kar pieniężnych za niedopełnienie obowiązku zarejestrowania pojazdu 

sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz niezawiadomienia 

Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej 

 

 

 

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 

2020r. poz. 920 z późn. zm. )  w związku z art. 140 mb oraz art. 140 n ustawy z dnia 20 czerwca 1997 

r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm. ) zarządzam, co następuje:  

 

§ 1. 

W przypadku niedopełnienia obowiązku:  

 

1) zawiadomienia Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej po dniu 31 grudnia 2019 r. w terminie 30 dni od dnia nabycia lub 

zbycia albo 

2) zarejestrowania w terminie 30 dni od daty sprowadzenia pojazdu niebędącego pojazdem 

nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, gdy datą 

sprowadzenia pojazdu jest dzień po dniu 31 grudnia 2019 r ,  

 

nalicza się karę w wysokości od 200 do 1000 zł. 

 

§ 2. 
Przy naliczaniu kary bierze się pod uwagę następujące kryteria: 

 

1) Zakres naruszenia, tj. czas jaki upłynął od daty, do której należało zgłosić fakt 

zbycia/nabycia pojazdu, bądź złożyć wniosek o zarejestrowanie pojazdu. Z uwagi na powyższe 

kryterium  wymiar kary będzie kształtował się następująco: 

a) 1-90 dni - kwota 200 zł, 

b) 91-180 dni - kwota 400 zł, 

c) 181-359 dni - kwota 600 zł, 

d) powyżej 360 dni - kwota 1000 zł. 

 

2) Powtarzalność naruszenia. W przypadku kolejnego naruszenia obowiązku w ciągu roku od 

ostatniego ukarania, stawkę z § 2 pkt. 1 mnoży się przez 1,5, przy czym maksymalny wymiar 

kary nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 1000 zł, 

 

3) Korzyści finansowe uzyskane z tytułu naruszenia. Dotyczą one wyłącznie właściciela 

pojazdu, który dokonał sprowadzenia pojazdu z kraju członkowskiego Unii Europejskiej i nie 

zarejestrował go w terminie 30 dni od jego sprowadzenia - wówczas do kwot określonych w § 2 

ust. 1 i ust. 2 należy doliczyć kwotę stanowiącą równowartość kosztu rejestracji pojazdu z 

zagranicy, tj. maksymalnie 256 zł, przy czym maksymalny wymiar kary nie może przekroczyć 

jednorazowo kwoty 1000 zł. 

 

§ 3. 

Kary nakładane są w drodze decyzji administracyjnej. 

 

§ 4. 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Komunikacji. 

 



§ 5. 

Traci moc Zarządzenie Nr 5/2020 Starosty  Nowodworskiego z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie 

wysokości kar pieniężnych, o których mowa w art. 140mb ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o 

ruchu drogowym (t.j. Dz. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.) 

 

§ 6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 r. 

 

 

 

 

                                
 

  

 

       STAROSTA 

              (-) 

       Jacek Gross 

        


