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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 7 listopada 2008 r.

o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

(druk nr  361)

USTAWA  z dnia 20 czerwca 1997 r. -  Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108,

poz. 908, z 2005 r. Nr 109, poz. 925,  Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz.

1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191,

poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr

123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649 i Nr 163,

poz. 1015. )

Art. 66a.

1. Cechy identyfikacyjne, o których mowa w art. 66 ust. 3a, nadaje i umieszcza producent.

2. Starosta właściwy w sprawach rejestracji pojazdu wydaje decyzję o nadaniu cech

identyfikacyjnych w przypadku pojazdu:

1) zbudowanego przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej,

którego markę określa się jako "SAM";

2) w którym dokonano wymiany ramy lub podwozia na odpowiednio ramę lub podwozie

bez numeru fabrycznego;

3) odzyskanego po kradzieży, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub

sfałszowaniu;

4) nabytego na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku

pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub

sfałszowaniu;

5) w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu, a prawomocnym

orzeczeniem sądu zostało ustalone prawo własności pojazdu;

6) w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas

wypadku drogowego albo podczas naprawy[.]<,>
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<7) zabytkowego nieposiadającego cech identyfikacyjnych, dla którego jest ustalone

prawo własności.>

[3. Okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 6, powinny być stwierdzone pisemną opinią

rzeczoznawcy samochodowego, o którym mowa w art. 79a; opinia powinna wskazywać

pierwotne cechy identyfikacyjne lub jednoznacznie wykluczać ingerencję w pole numerowe

w celu umyślnego ich zniszczenia lub zafałszowania.]

<3. Okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 6 i 7, powinny być potwierdzone pisemną

opinią rzeczoznawcy samochodowego, o którym mowa w art. 79a; opinia powinna

wskazywać pierwotną cechę identyfikacyjną lub jednoznacznie wykluczać ingerencję

w pole numerowe w celu umyślnego jej zniszczenia lub zafałszowania.>

4. Umieszczone cechy identyfikacyjne starosta wpisuje w dowodzie rejestracyjnym i w karcie

pojazdu, jeżeli była wydana.

5. Minister właściwy do spraw transportu, uwzględniając znaczenie cech identyfikacyjnych

dla zapewnienia pewności i bezpieczeństwa obrotu pojazdami, określi, w drodze

rozporządzenia, szczegółowy sposób oraz tryb ich nadawania i umieszczania w

przypadkach, o których mowa w ust. 2.


