
Na podstawie art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerw-
ca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r.
Nr 108, poz. 908, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Obrony Narodowej
z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie rejestracji pojazdów
Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 84,
poz. 723) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 5 w ust. 1:

a) po pkt 3 dodaje si´ pkt 3a w brzmieniu:

„3a) Prezesa Agencji Mienia Wojskowego lub
innego organu dokonujàcego zakupu albo
wyboru wykonawcy remontu pojazdów Si∏
Zbrojnych;”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) innà osob´ upowa˝nionà przez organy wy-
mienione w pkt 1, 2 lub 3a.”;

2) w § 19 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Prezes Agencji Mienia Wojskowego lub inny
organ, któremu powierzono zadanie zwiàzane
z zagospodarowaniem pojazdów nieprzydat-
nych dla Si∏ Zbrojnych, sk∏adajà do wojskowe-
go organu rejestrujàcego wniosek o wyreje-
strowanie pojazdu przyj´tego uprzednio z jed-
nostki wojskowej w przypadkach, o których
mowa w ust. 1, lub innych wymienionych
w art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. — Prawo o ruchu drogowym.”;

3) w § 20 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a i 1b w brzmie-
niu:

„1a. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, do-
wódca jednostki wojskowej (równorz´dny)
informuje o przekazaniu pojazdu poza Si∏y
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 17 listopada 2006 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie rejestracji pojazdów Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175,
poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497 oraz
z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190,
poz. 1400 i Nr 191, poz. 1410.

Zbrojne wojskowy organ rejestrujàcy —
w terminie 7 dni od dnia przekazania pojazdu.

1b. Prezes Agencji Mienia Wojskowego lub inny
organ, któremu powierzono zadanie zago-
spodarowania pojazdów nieprzydatnych dla
Si∏ Zbrojnych, informujà wojskowy organ re-
jestrujàcy o zmianie w∏aÊciciela w przypadku
zbycia tych pojazdów — w terminie 30 dni od
dnia zmiany w∏aÊciciela.”. 

§ 2. Tablice rejestracyjne wed∏ug wzoru obowiàzu-
jàcego do dnia 1 maja 2006 r. mogà byç wydawane do
czasu wyczerpania posiadanych zapasów tych tablic,
jednak nie d∏u˝ej ni˝ do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski
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