
Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. — Pra-
wo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123,
poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668
i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216 oraz
z 2000 r. Nr 12, poz. 136) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) art. 80 otrzymuje brzmienie:

„Art. 80. Zadania i kompetencje okreÊlone w art. 73
ust. 1 i 2, art. 74 ust. 1, art. 75, art. 77 ust. 3
i art. 78 ust. 3 nie mogà byç powierzone
w drodze porozumienia gminie. Przepis
ten nie dotyczy powiatu warszawskie-
go.”;

2) po art. 80 dodaje si´ rozdzia∏ 2a w brzmieniu:

„Rozdzia∏ 2a

Centralna ewidencja pojazdów

Art. 80a. 1. Tworzy si´ centralnà ewidencj´ pojaz-
dów, zwanà dalej „ewidencjà”.

2. W ewidencji gromadzi si´ dane i infor-
macje o pojazdach zarejestrowanych
oraz o ich w∏aÊcicielach lub niektórych
posiadaczach.

3. W ewidencji wyodr´bnia si´ zbiór da-
nych i informacji o pojazdach, o których
mowa w art. 73 ust. 3. Wytwarzanie,
przechowywanie, przetwarzanie lub
przekazywanie danych i informacji
o tych pojazdach odbywa si´ z zacho-

waniem wymogów okreÊlonych
w przepisach o ochronie informacji nie-
jawnych.

4. Ewidencj´ prowadzi minister w∏aÊciwy
do spraw administracji publicznej
w systemie teleinformatycznym. W ro-
zumieniu niniejszej ustawy minister ten
jest administratorem danych i informa-
cji zgromadzonych w ewidencji.

Art. 80b. 1. W ewidencji gromadzi si´:

1) dane o pojeêdzie:

a) mark´, typ i model,

b) rodzaj,

c) numer rejestracyjny,

d) numer identyfikacyjny VIN lub nu-
mer nadwozia (podwozia),

e) numer silnika,

f) rok produkcji,

g) dat´ pierwszej rejestracji,

h) termin badania technicznego,

i) zastrze˝enia, o których mowa
w art. 75 ust. 1,

2) seri´ i numer dowodu rejestracyjne-
go albo pozwolenia czasowego oraz
dat´ ich wydania,

Dziennik Ustaw Nr 43 — 2706 — Poz. 482 i 483

482

USTAWA

z dnia 30 marca 2000 r. 

o ratyfikacji przez Rzeczpospolità Polskà Porozumienia mi´dzy Republikà Estonii, Republikà Finlandii oraz
Królestwem Szwecji w sprawie promu M/S „Estonia”, podpisanego w Tallinie dnia 23 lutego 1995 r.

Art. 1. Wyra˝a si´ zgod´ na dokonanie przez Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Porozumie-
nia mi´dzy Republikà Estonii, Republikà Finlandii oraz
Królestwem Szwecji w sprawie promu M/S „Estonia”,
podpisanego w Tallinie dnia 23 lutego 1995 r.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.
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3) seri´ i numer karty pojazdu, je˝eli zo-
sta∏a wydana,

4) nazw´ organu, który dokona∏ reje-
stracji pojazdu,

5) dane o w∏aÊcicielu pojazdu oraz
o posiadaczu, o którym mowa
w art. 73 ust. 5:

a) imi´ i nazwisko (nazw´ lub firm´),

b) adres zamieszkania (siedziby),

c) numer ewidencyjny Powszechne-
go Elektronicznego Systemu Ewi-
dencji LudnoÊci (PESEL),

d) numer identyfikacyjny REGON,

6) informacje o:

a) nadaniu i wybiciu numeru nadwo-
zia (podwozia) lub numeru silnika,

b) kradzie˝y pojazdu oraz jego odna-
lezieniu,

c) utracie dowodu rejestracyjnego
i tablic rejestracyjnych, pozwole-
nia czasowego i tablic tymczaso-
wych oraz karty pojazdu, a tak˝e
ich odnalezieniu,

d) zatrzymaniu dowodu rejestracyj-
nego albo pozwolenia czasowego,

7) informacje o zawartej umowie obo-
wiàzkowego ubezpieczenia odpo-
wiedzialnoÊci cywilnej posiadacza
pojazdu, okreÊlajàce:

a) imi´ i nazwisko (nazw´ lub firm´)
ubezpieczonego i jego adres za-
mieszkania (siedziby),

b) nazw´ zak∏adu ubezpieczeƒ, który
zawar∏ umow´,

c) nazw´, seri´ i numer dokumentu
potwierdzajàcego zawarcie umo-
wy,

d) dat´ zawarcia umowy,

e) okres odpowiedzialnoÊci zak∏adu
ubezpieczeƒ,

f) dat´ rozwiàzania umowy.

2. Dane lub informacje, o których mowa
w ust. 1, przekazujà do ewidencji:

1) wymienione w pkt 1—5 — organ
w∏aÊciwy w sprawach rejestracji po-

jazdów, niezw∏ocznie po zarejestro-
waniu pojazdu, oraz — w przypadku,
o którym mowa w pkt 1 lit. h) — tak-
˝e stacja kontroli pojazdów, która
wykona∏a badanie techniczne pojaz-
du, niezw∏ocznie po jego wykonaniu,

2) wymienione w pkt 6:

a) w lit. a) — organ w∏aÊciwy w spra-
wach rejestracji pojazdów, nie-
zw∏ocznie po dokonaniu zmiany
danych w dowodzie rejestracyj-
nym,

b) w lit. b) — w∏aÊciwa jednostka or-
ganizacyjna Policji, niezw∏ocznie
po wystàpieniu tych zdarzeƒ,

c) w lit. c) — organ w∏aÊciwy w spra-
wach rejestracji pojazdów, nie-
zw∏ocznie po uzyskaniu informacji
o wystàpieniu tych zdarzeƒ,

d) w lit. d) — w∏aÊciwa jednostka or-
ganizacyjna Policji lub ˚andarme-
rii Wojskowej albo stacja kontroli
pojazdów, niezw∏ocznie po doko-
naniu tych czynnoÊci,

3) wymienione w pkt 7 — zak∏ad ubez-
pieczeƒ, z którym zosta∏a zawarta
umowa ubezpieczenia, niezw∏ocznie
po jej zawarciu lub rozwiàzaniu.

3. Z ewidencji nie usuwa si´ danych lub
informacji o:

1) w∏aÊcicielu lub posiadaczu pojazdu
— w przypadku ich zmiany,

2) pojeêdzie, który zosta∏ wyrejestrowa-
ny.

4. Administrator danych przetwarzajàcy
dane osobowe na potrzeby ewidencji
jest zwolniony z obowiàzku informacyj-
nego okreÊlonego w art. 25 ust. 1 usta-
wy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. Nr 133,
poz. 883 i z 2000 r. Nr 12, poz. 136).

Art. 80c. 1. Dane lub informacje zgromadzone
w ewidencji udost´pnia si´, o ile sà one
niezb´dne do realizacji ich ustawowych
zadaƒ, nast´pujàcym podmiotom, z za-
strze˝eniem ust. 2:

1) Policji,

2) ˚andarmerii Wojskowej,

3) Stra˝y Granicznej,

4) Urz´dowi Ochrony Paƒstwa,
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5) Wojskowym S∏u˝bom Informacyj-
nym,

6) sàdom,

7) prokuraturze,

8) organom inspekcji celnej,

9) Ubezpieczeniowemu Funduszowi
Gwarancyjnemu,

10) starostom.

2. Dane lub informacje o pojazdach,
o których mowa w art. 73 ust. 3, udo-
st´pnia si´ wy∏àcznie podmiotom okre-
Êlonym w ust. 1 pkt 1–7.

3. Dane lub informacje zgromadzone
w ewidencji udost´pnia si´ tak˝e na
wniosek w∏aÊciciela lub posiadacza po-
jazdu wymienionego w art. 73 ust. 5,
których one dotyczà.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw admini-
stracji publicznej mo˝e udost´pniç,
w formie zaÊwiadczenia, dane lub in-
formacje zgromadzone w ewidencji in-
nym podmiotom ni˝ wymienione
w ust. 1–3, w tym osobom fizycznym,
osobom prawnym lub jednostkom or-
ganizacyjnym nie posiadajàcym oso-
bowoÊci prawnej, je˝eli wyka˝à swój
uzasadniony interes.

5. Dane lub informacje zgromadzone
w ewidencji mogà byç udost´pnione
do celów komercyjnych, statystycz-
nych lub badawczych w formie uzgod-
nionej przez strony, w sposób wyklu-
czajàcy mo˝liwoÊç identyfikacji osób
lub pojazdów, z zachowaniem trybu
okreÊlonego w ust. 4.

6. Dane lub informacje zebrane w ewi-
dencji udost´pnia si´, z zastrze˝eniem
ust. 7, na pisemny, uzasadniony wnio-
sek zainteresowanego podmiotu.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw admini-
stracji publicznej mo˝e wyraziç zgod´,
w drodze decyzji, na udost´pnienie da-
nych lub informacji zgromadzonych
w ewidencji podmiotom, o których mo-
wa w ust. 1, albo ich jednostkom orga-
nizacyjnym, za pomocà urzàdzeƒ tele-
transmisji danych, bez koniecznoÊci
sk∏adania pisemnego wniosku, je˝eli
spe∏niajà ∏àcznie nast´pujàce warunki:

1) posiadajà urzàdzenia umo˝liwiajàce
odnotowanie w systemie, kto, kiedy,
w jakim celu oraz jakie dane lub in-
formacje uzyska∏,

2) posiadajà zabezpieczenia techniczne
i organizacyjne uniemo˝liwiajàce
wykorzystanie danych lub informacji
niezgodnie z celem ich uzyskania,

3) jest to uzasadnione specyfikà lub za-
kresem wykonywanych zadaƒ albo
prowadzonej dzia∏alnoÊci.

Art. 80d. 1. Udost´pnienie danych lub informacji
zgromadzonych w ewidencji nast´pu-
je:

1) dla podmiotów, o których mowa
w art. 80c ust. 1–3 — nieodp∏atnie,

2) dla podmiotów, o których mowa
w art. 80c ust. 4 i 5 — odp∏atnie.

2. Op∏aty pobrane za udost´pnienie da-
nych lub informacji z ewidencji stano-
wià przychód Êrodka specjalnego b´-
dàcego w dyspozycji ministra w∏aÊci-
wego do spraw administracji publicz-
nej i sà przeznaczone na inwestycje
zwiàzane z rozwojem i eksploatacjà ba-
zy technicznej ewidencji.

Art. 80e. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw admini-
stracji publicznej w porozumieniu z mi-
nistrami w∏aÊciwymi do spraw we-
wn´trznych, transportu oraz finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia:

1) sposób prowadzenia ewidencji,

2) warunki i sposób wspó∏dzia∏ania
podmiotów, które przekazujà dane
lub informacje do ewidencji,

3) rodzaj danych lub informacji zgro-
madzonych w ewidencji, które mogà
byç udost´pnione poszczególnym
podmiotom, o których mowa
w art. 80c ust. 1 i 3–5,

4) wysokoÊç op∏at za udost´pnienie da-
nych lub informacji zgromadzonych
w ewidencji oraz warunki i sposób
ich wnoszenia.

W rozporzàdzeniu nale˝y okreÊliç
w szczególnoÊci:

— organizacj´ systemu teleinforma-
tycznego, w którym prowadzona jest
ewidencja,

— nieprzekraczalne terminy przekazy-
wania danych lub informacji do ewi-
dencji oraz sposób ich przekazywa-
nia,

— zakres danych lub informacji udo-
st´pnianych poszczególnym pod-
miotom,
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— zró˝nicowanà wysokoÊç op∏at w za-
le˝noÊci od zakresu udost´pnianych
danych lub informacji oraz koniecz-
noÊci przetwarzania danych lub 
informacji, o których mowa w
art. 80c ust. 5.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw admini-
stracji publicznej w porozumieniu z mi-
nistrem w∏aÊciwym do spraw we-
wn´trznych oraz Ministrem Obrony
Narodowej, po zasi´gni´ciu opinii Sze-
fa Urz´du Ochrony Paƒstwa, okreÊli,
w drodze zarzàdzenia, sposób wyod-
r´bnienia w ewidencji zbioru danych
i informacji o pojazdach, o których mo-
wa w art. 73 ust. 3.”;

3) art. 99 otrzymuje brzmienie:

„Art. 99. Zadania i kompetencje okreÊlone w art. 89
ust. 2 i 3, art. 93 ust. 2 i art. 97 ust. 1 nie
mogà byç powierzone w drodze porozu-
mienia gminie. Przepis ten nie dotyczy
powiatu warszawskiego.”;

4) po art. 100 dodaje si´ rozdzia∏ 1a w brzmieniu:

„Rozdzia∏ 1a

Centralna ewidencja kierowców

Art. 100a. 1. Tworzy si´ centralnà ewidencj´ kie-
rowców, zwanà dalej „ewidencjà”.

2. W ewidencji gromadzi si´ dane o oso-
bach posiadajàcych lub którym cof-
ni´to uprawnienia do kierowania po-
jazdami silnikowymi lub tramwajami,
zwane dalej „uprawnieniami”.

3. W ewidencji gromadzi si´ tak˝e dane
o osobach nie posiadajàcych upraw-
nieƒ, w stosunku do których orzeczo-
no Êrodek karny w postaci zakazu pro-
wadzenia pojazdów.

4. Ewidencj´ prowadzi minister w∏aÊci-
wy do spraw administracji publicznej
w systemie teleinformatycznym.
W rozumieniu niniejszej ustawy mini-
ster ten jest administratorem danych
zgromadzonych w ewidencji.

Art. 100b. 1. W ewidencji gromadzi si´ dane o oso-
bach nià obj´tych:

1) imi´ i nazwisko,

2) numer ewidencyjny Powszechne-
go Elektronicznego Systemu Ewi-
dencji LudnoÊci (PESEL),

3) adres zamieszkania,

4) rodzaj oraz zakres uzyskanego
uprawnienia,

5) dat´ uzyskania pierwszego upraw-
nienia, a w przypadku jego cofni´-
cia — tak˝e dat´ ponownego uzy-
skania uprawnienia,

6) dat´ wa˝noÊci uprawnienia,

7) numer dokumentu stwierdzajàce-
go uprawnienie,

8) ograniczenia dotyczàce uprawnie-
nia,

9) nazw´ organu, który wyda∏ doku-
ment stwierdzajàcy uprawnienie,

10) dotyczàce:

a) zatrzymania dokumentu stwier-
dzajàcego uprawnienie oraz jego
zwrócenia,

b) cofni´cia uprawnienia oraz jego
przywrócenia,

c) utraty dokumentu stwierdzajàce-
go uprawnienie oraz jego odna-
lezienia,

d) zastosowania Êrodka karnego
w postaci zakazu prowadzenia
pojazdów.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, prze-
kazujà do ewidencji:

1) wymienione w pkt 1–9 — organ
w∏aÊciwy w sprawach wydawania
dokumentów stwierdzajàcych
uprawnienia do kierowania pojaz-
dami, niezw∏ocznie po wydaniu do-
kumentu stwierdzajàcego upraw-
nienie,

2) wymienione w pkt 10:

a) w lit. a) — odpowiednio do swo-
ich kompetencji: w∏aÊciwa jed-
nostka organizacyjna Policji lub
˚andarmerii Wojskowej, organ
w∏aÊciwy w sprawach wydawa-
nia dokumentów stwierdzajà-
cych uprawnienia do kierowania
pojazdami, prokurator, sàd, kole-
gium do spraw wykroczeƒ lub in-
ny organ uprawniony do orzeka-
nia w sprawach o wykroczenia
w trybie dyscyplinarnym, nie-
zw∏ocznie po dokonaniu tych
czynnoÊci,

b) w lit. b) — organ w∏aÊciwy
w sprawach wydawania doku-
mentów stwierdzajàcych upraw-
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nienia do kierowania pojazdami,
niezw∏ocznie po podj´ciu decyzji
o dokonaniu tych czynnoÊci,

c) w lit. c) — organ w∏aÊciwy
w sprawach wydawania doku-
mentów stwierdzajàcych upraw-
nienia do kierowania pojazdami,
niezw∏ocznie po uzyskaniu infor-
macji o wystàpieniu tych zda-
rzeƒ,

d) w lit. d) — sàd, kolegium do
spraw wykroczeƒ lub inny organ
uprawniony do orzekania
w sprawach o wykroczenia w try-
bie dyscyplinarnym, niezw∏ocz-
nie po uprawomocnieniu si´
orzeczenia.

3. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 10
lit. d), zgromadzone w ewidencji, pod-
legajà usuni´ciu z tej ewidencji, je˝eli
skazanie, na podstawie którego orze-
czono Êrodek karny w postaci zakazu
prowadzenia pojazdów, uleg∏o zatar-
ciu. Informacje o zatarciu przekazuje
do ewidencji Biuro Informacyjne Kra-
jowego Rejestru Karnego.

4. Administrator danych przetwarzajàcy
dane osobowe na potrzeby ewidencji
jest zwolniony z obowiàzku infor-
macyjnego okreÊlonego w art. 25 
ust. 1 ustawy, o której mowa
w art. 80b ust. 4.

Art. 100c. 1. Dane zgromadzone w ewidencji udo-
st´pnia si´, o ile sà one niezb´dne do
realizacji ich ustawowych zadaƒ, na-
st´pujàcym podmiotom:

1) Policji,

2) ˚andarmerii Wojskowej,

3) Stra˝y Granicznej,

4) Urz´dowi Ochrony Paƒstwa,

5) Wojskowym S∏u˝bom Informacyj-
nym,

6) sàdom,

7) prokuraturze,

8) starostom.

2. Dane zgromadzone w ewidencji udo-
st´pnia si´ tak˝e na wniosek osoby,
której one dotyczà.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw admini-
stracji publicznej mo˝e udost´pniç,
w formie zaÊwiadczenia, dane zgro-
madzone w ewidencji innym podmio-
tom ni˝ wymienione w ust. 1 i 2,

w tym osobom fizycznym, osobom
prawnym lub jednostkom organiza-
cyjnym nie posiadajàcym osobowo-
Êci prawnej, je˝eli wyka˝à swój uza-
sadniony interes.

4. Dane zgromadzone w ewidencji udo-
st´pnia si´, z zastrze˝eniem ust. 5, na
pisemny, umotywowany wniosek za-
interesowanego podmiotu.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw admini-
stracji publicznej mo˝e wyraziç zgod´,
w drodze decyzji, na udost´pnienie
danych zgromadzonych w ewidencji
podmiotom, o których mowa w ust. 1,
albo ich jednostkom organizacyjnym,
za pomocà urzàdzeƒ teletransmisji
danych, bez koniecznoÊci sk∏adania
pisemnego wniosku, je˝eli spe∏niajà
∏àcznie nast´pujàce warunki:

1) posiadajà urzàdzenia umo˝liwiajà-
ce odnotowanie w systemie, kto,
kiedy, w jakim celu oraz jakie dane
uzyska∏,

2) posiadajà zabezpieczenia technicz-
ne i organizacyjne uniemo˝liwiajà-
ce wykorzystanie danych niezgod-
nie z celem ich uzyskania,

3) jest to uzasadnione specyfikà lub
zakresem wykonywanych zadaƒ al-
bo prowadzonej dzia∏alnoÊci.

Art. 100d. 1. Udost´pnienie danych zgromadzo-
nych w ewidencji nast´puje:

1) dla podmiotów, o których mowa
w art. 100c ust. 1 i 2 — nieodp∏atnie,

2) dla podmiotów, o których mowa
w art. 100c ust. 3 — odp∏atnie.

2. Op∏aty pobrane za udost´pnienie da-
nych z ewidencji stanowià przychód
Êrodka specjalnego b´dàcego w dys-
pozycji ministra w∏aÊciwego do spraw
administracji publicznej i sà przezna-
czone na inwestycje zwiàzane z roz-
wojem i eksploatacjà bazy technicznej
ewidencji.

Art. 100e. Minister w∏aÊciwy do spraw administra-
cji publicznej w porozumieniu z ministra-
mi w∏aÊciwymi do spraw wewn´trznych,
transportu oraz finansów publicznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) sposób prowadzenia ewidencji,

2) warunki i sposób wspó∏dzia∏ania pod-
miotów, które przekazujà dane do
ewidencji,
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3) rodzaj danych zgromadzonych w ewi-
dencji, które mogà byç udost´pnione
poszczególnym podmiotom, o któ-
rych mowa w art. 100c ust. 1–3,

4) wysokoÊç op∏at za udost´pnienie da-
nych zgromadzonych w ewidencji
oraz warunki i sposób ich wnoszenia.

W rozporzàdzeniu nale˝y okreÊliç
w szczególnoÊci:

— organizacj´ systemu teleinformatycz-
nego, w którym prowadzona jest ewi-
dencja,

— nieprzekraczalne terminy przekazy-
wania danych do ewidencji oraz spo-
sób ich przekazywania,

— zakres danych udost´pnianych po-
szczególnym podmiotom,

— zró˝nicowanà wysokoÊç op∏at w za-
le˝noÊci od zakresu udost´pnianych
danych.”;

5) w art. 114:

a) dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1,

b) dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. Zadanie i kompetencja okreÊlone w ust. 1
pkt 1 nie mogà byç powierzone w drodze po-
rozumienia gminie. Przepis ten nie dotyczy
powiatu warszawskiego.”;

6) w art. 122 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Zadanie i kompetencja okreÊlone w ust. 1
pkt 4 nie mogà byç powierzone w drodze
porozumienia gminie. Przepis ten nie doty-
czy powiatu warszawskiego.”;

7) po art. 140 dodaje si´ art. 140a w brzmieniu:

„Art. 140a. Zadania i kompetencje okreÊlone
w art. 138 ust. 1 i art. 140 ust. 1–3 nie
mogà byç powierzone w drodze poro-
zumienia gminie. Przepis ten nie doty-
czy powiatu warszawskiego.”

Art. 2. W ustawie z dnia 28 lipca 1990 r. o dzia∏alno-
Êci ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62,
z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107,
poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934,
z 1998 r. Nr 155, poz. 1015 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 483,
Nr 101, poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255) w art. 9 po ust. 2
dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy
równie˝ informacji o zawartych umowach
obowiàzkowego ubezpieczenia odpowie-
dzialnoÊci cywilnej posiadacza pojazdu me-
chanicznego za szkody powsta∏e w zwiàzku
z ruchem tego pojazdu, przekazywanych do

centralnej ewidencji pojazdów na podstawie
przepisów Prawa o ruchu drogowym.”

Art. 3. 1. Ewidencje pojazdów, prowadzone przez
wojewodów na podstawie przepisów art. 60 ustawy
z dnia 1 lutego 1983 r. — Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 1992 r. Nr 11, poz. 41 i Nr 26, poz. 114 oraz
z 1995 r. Nr 104, poz. 515), prowadzi si´, z zachowaniem
przepisów o ochronie danych osobowych, do dnia
31 grudnia 2003 r., z zastrze˝eniem ust. 2–5.

2. Od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy w ewi-
dencjach, o których mowa w ust. 1, gromadzi si´ dane
lub informacje wymienione w art. 80b ust. 1 ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160,
poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872,
z 1999 r. Nr 106, poz. 1216 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136
i Nr 43, poz. 483).

3. Dane lub informacje, o których mowa w ust. 2,
przekazujà do wojewody, bez wiedzy osób, których one
dotyczà, organy w∏aÊciwe w sprawach rejestracji po-
jazdów.

4. Od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy udo-
st´pnianie danych lub informacji z ewidencji, o których
mowa w ust. 1, i pobieranie op∏at z tym zwiàzanych
odbywa si´ na zasadach okreÊlonych dla centralnej
ewidencji pojazdów w art. 80c, art. 80d ust. 1
i art. 80e ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 2.

5. Dane zgromadzone w ewidencjach, o których
mowa w ust. 1, wojewoda, na wniosek ministra w∏aÊci-
wego do spraw administracji publicznej, przekazuje do
centralnej ewidencji pojazdów.

Art. 4. 1. Porozumienia zawarte z gminami przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, dotyczàce wy-
konywania zadaƒ i kompetencji okreÊlonych w art. 73
ust. 1 i 2, art. 74 ust. 1, art. 75, art. 77 ust. 3, art. 78 ust. 3,
art. 89 ust. 2 i 3, art. 93 ust. 2, art. 97 ust. 1, art. 114 ust. 1
pkt 1, art. 122 ust. 1 pkt 4, art. 138 ust. 1 i art. 140
ust. 1–3 ustawy, o której mowa w art. 3 ust. 2, tracà moc
z dniem 31 grudnia 2000 r., z wyjàtkiem porozumieƒ
dotyczàcych powiatu warszawskiego.

2. W terminie, o którym mowa w ust. 1, gminy prze-
ka˝à w∏aÊciwym starostom dane i informacje oraz do-
kumentacj´, dotyczàce pojazdów zarejestrowanych
w okresie obowiàzywania porozumieƒ oraz wydanych
w tym czasie uprawnieƒ do kierowania pojazdami.

Art. 5. Dane lub informacje zgromadzone w cen-
tralnej ewidencji pojazdów oraz w centralnej ewidencji
kierowców mogà byç udost´pniane przed dniem
1 stycznia 2004 r., je˝eli w dniu zwrócenia si´ o ich udo-
st´pnienie sà zawarte w tych ewidencjach.

Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 3 ust. 1, który
wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia z mocà od dnia
1 lipca 1999 r.
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