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DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r.
Poz. 2254

RO ZP O RZĄDZENIE
M INISTRA CYF RYZACJ I 1)
z dnia 23 grudnia 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania kopii wpisów z ewidencji kierowców naruszających
przepisy ruchu drogowego do centralnej ewidencji kierowców
Na podstawie art. 136 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627,
904, 1241, 1579, 1948 i 2001) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie przekazania kopii wpisów z ewidencji
kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego do centralnej ewidencji kierowców (Dz. U. poz. 1151) wprowadza się
następujące zmiany:
1)

użyte w § 1 pkt 1 i § 2 pkt 3 wyrazy „1 stycznia 2017 r.” zastępuje się wyrazami „4 czerwca 2018 r.”;

2)

w § 2 w pkt 3:
a)

lit. f i g otrzymują brzmienie:
„f)

rodzaj i numer dokumentu stwierdzającego posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdem oraz nazwę organu, który wydał ten dokument,

g)

o wykroczeniu lub przestępstwie stanowiącym naruszenie przepisów ruchu drogowego obejmujące: liczbę
punktów otrzymanych przez kierowcę, nazwę naruszenia przepisów ruchu drogowego (kod, podstawa
prawna, rodzaj czynu), datę, godzinę i miejsce jego popełnienia, jednostkę Policji wprowadzającą naruszenie,”,

b) po lit. g dodaje się lit. h–l w brzmieniu:
„h) dane pojazdu (rodzaj, marka i numer rejestracyjny), którym popełniono naruszenie, oraz kraj rejestracji pojazdu – dla pojazdów zarejestrowanych za granicą,

3)

i)

serię i numer mandatu karnego oraz wysokość mandatu,

j)

sygnaturę akt sprawy, datę uprawomocnienia, oznaczenie sądu, który wydał orzeczenie – w przypadku naruszenia rozstrzygniętego orzeczeniem sądu w sprawie o naruszenie przepisów ruchu drogowego,

k)

łączną liczbę punktów przypisanych kierowcy,

l)

nazwę podmiotu rejestrującego naruszenie.”;

użyte w § 4 ust. 1 i 2 wyrazy „31 grudnia 2016 r.” zastępuje się wyrazami „3 czerwca 2018 r.”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
Minister Cyfryzacji: A. Streżyńska

1)

Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1910 i 2090).

