Dokument
podpisany przez
Marek Głuch
Data: 2019.03.01
16:24:24 CET

DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 1 marca 2019 r.
Poz. 406
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)
z dnia 25 lutego 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia
do kierowania pojazdami
Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341)
zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów
stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. poz. 702) w załączniku nr 1 wprowadza się następujące
zmiany:
1)

część I otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

2)

w części II w pkt 2.1 w ppkt 2.1.4 skreśla się wyrazy „8 – adres zamieszkania posiadacza prawa jazdy,”.

§ 2. Prawa jazdy wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z wzorami określonymi
w przepisach dotychczasowych, zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane, oraz nie podlegają wymianie
w przypadku zmiany adresu zamieszkania posiadacza dokumentu.
§ 3. Osobom, które złożyły wnioski o wymianę prawa jazdy, a wnioski nie zostały rozpatrzone przed dniem wejścia
w życie niniejszego rozporządzenia, wydaje się prawo jazdy zgodnie z wzorem określonym w niniejszym rozporządzeniu.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 marca 2019 r.
Minister Infrastruktury: A. Adamczyk

1)

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).
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