
ZARZĄDZENIE NR  21/2020 

 

STAROSTY  JAROCIŃSKIEGO 

 

z dnia  28 lutego 2020 roku 

 sprawie: określenia procedowania w zakresie rozpatrywania zgłoszeń o nabyciu i 

zbyciu pojazdów w kontekście spełniania wymogów określonych w art. 140mb ustawy 

Prawo o ruchu drogowym  

 

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

z 2019r., poz. 511 j.t./ w związku z art. 140mb oraz art. 140n ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. 

Prawo o ruchu drogowym /Dz.U. z 2020r. poz. 110/ zarządzam co następuje:  

§ 1. Z uwagi na szczególny  charakter wykonywanego zadania obsługi zgłoszeń nabycia i 

zbycia pojazdów w kontekście ewentualnego wymierzenia kary pieniężnej oraz uwzględniając 

konieczność ujednolicenia procedur związanych z jego obsługą ustalam następujący sposób 

postępowania:  

1. Po wpłynięciu wniosku upoważniony pracownik organu rejestrującego:  

- analizuje wniosek pod kątem spełnienia wymogów określonych w art. 140mb ustawy 

Prawo o ruchu drogowym,  

- analizuje stan faktyczny i prawny sprawy, 

- w skomplikowanych sprawach pracownik podejmuje konsultację z kierownictwem 

Referatu w zakresie ewentualnego zastosowania restrykcji wynikających z art. 140mb 

ustawy Prawo o ruchu drogowym 

- rozstrzyga sprawę poprzez wydanie decyzji administracyjnej.  

2. Analiza, o której mowa w ust. 1 powinna uwzględniać w szczególności ocenę 

wystąpienia przesłanek określonych w art. 140mb ust. 4  ustawy Prawo o ruchu 

drogowym to jest: zakres naruszenia, powtarzalność naruszeń oraz korzyści finansowe 

uzyskane z tytułu naruszenia ustawy.  

3. Wysokość ewentualnej kary powinna uwzględniać: 

               - długość okresu od zdarzenia do złożenia wniosku, 

               - częstotliwość naruszeń, 

               - ewentualne wystąpienie korzyści finansowych uzyskanych w wyniku naruszenia 

ustawy.  

 

§ 2. Kary wnoszone są na  rachunek bankowy dochodów Starostwa Powiatowego w Jarocinie 

15102022120000510201209303 w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o nałożeniu kary 

pieniężnej stała się ostateczna.  

§ 3. W przypadku niewpłynięcia wpłaty po upływie 14 dni sprawę przekazuje się do Wydziału 

Finansów celem podjęcia dalszych czynności związanych z wyegzekwowaniem opłaty.  

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Komunikacji i Dróg.  

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 



 

 

 

 

Uzasadnienie 

do Zarządzenia Nr 21/2020 

Starosty Jarocińskiego 

z dnia 28 lutego 2020 

 

 

W związku ze zmianą w zakresie ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.  Prawo o ruchu drogowym 

poprzez wprowadzenie art. 140mb, właściciele pojazdów zostali zobowiązani do zgłaszania 

zbycia i nabycia pojazdów w terminie 30 dni pod rygorem nakładania kary pieniężnej.  

Kary nakłada starosta w drodze decyzji administracyjnej. Ustawodawca nie przewidział 

przepisów wykonawczych, a stawka kary obejmuje przedział od 200 zł do 1.000 zł. 

Ustawodawca nie wskazał kryteriów zastosowania odpowiedniej wysokości kary 

pozostawiając decyzję w tej kwestii Staroście. W art. 140n poświęconemu karom pieniężnym 

ustawodawca wskazał na przesłanki w postaci zakresu naruszenia, powtarzalności naruszenia 

oraz ewentualnych korzyści z naruszenia stanu prawnego przy podejmowaniu przez organ 

decyzji o wymierzeniu kary. Przedmiotowe Zarządzenie porządkuje obieg dokumentacji oraz 

prowadzenia postępowania w sprawie podejmowania decyzji o nałożeniu kary uwagi na 

wyjątkowe okoliczności normatywne jak na wstępie.  

Mając na uwadze nowe obowiązki organów rejestrujących istnieje konieczność ujednolicenia 

procedur związanych z obsługą nowego zadania.  


