Na wstępie informuję, że przed naszym organem nie toczy się postępowanie
w przedmiotowej sprawie. Postępowanie administracyjne w przedmiocie rejestracji jest
prowadzone na wniosek zainteresowanej osoby i w formie pisemnej. Nadmieniam, że z
uwzględnieniem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i innych ustaw. Strona
ma zawsze zapewniony czynny udział w postępowaniu administracyjnym. W szczególności w
gromadzeniu dowodów. Mówią o tym art. 75 i art. 79 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postępowania administracyjnego /j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./
Art. 75. § 1. Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do
wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem mogą być
dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny.
§ 2. Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub
stanu prawnego w drodze zaświadczenia właściwego organu administracji, organ
administracji publicznej odbiera od strony, na jej wniosek, oświadczenie złożone pod rygorem
odpowiedzialności za fałszywe zeznania. Przepis art. 83 § 3 stosuje się odpowiednio.
Art. 79. § 1. Strona powinna być zawiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia
dowodu ze świadków, biegłych lub oględzin przynajmniej na siedem dni przed terminem.
§ 2. Strona ma prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu, może zadawać pytania
świadkom, biegłym i stronom oraz składać wyjaśnienia.
Strona niezadowolona z decyzji o rejestracji może złożyć odwołanie do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego. Opisane stanowisko jednego z klientów Wydziału Komunikacji i
Transportu jest jedynie poglądem kolekcjonera na uciążliwe procedury administracyjne.
Organ nie będzie polemizował z osobistymi poglądami czytelnika w tej materii.
Ze względu jednak na aktualność tej sprawy, to jest duże zainteresowanie jednośladami i to
starszej produkcji, pozwolę sobie na kilka informacji. Będą one pomocne również
czytelnikowi. Zawierając umowę cywilno – prawną w przedmiocie nabycia pojazdu jesteśmy
zobligowani do zachowania należytej staranności. Nie dotyczy to tylko osoby, od której
nabywamy pojazd, to jest osoba ta musi być zgodna z osobą wymienioną w dowodzie
rejestracyjnym lub posiadać bezsporny tytuł własności sprzedawanego pojazdu.
Drugim równie istotnym obowiązkiem jest sprawdzenie danych, zawartych w dowodzie
rejestracyjnym dotyczących pojazdu, ze stanem faktycznym. Minimum to sprawdzenie
numeru ramy, tabliczki znamionowej producenta no i marki, modelu oraz pojemności silnika.
W przypadku braku wiedzy, co do prawdziwości danych lub niezgodności zapisów, należy
wszelkie wątpliwości wyjaśnić przed zakupem. W niektórych wypadkach powinniśmy wręcz
odstąpić od zawarcia umowy np.: pojazdy, w których samodzielnie dokonano zmian
konstrukcyjnych.
Często chęć zakupu danej marki przysłania nam oczywiste braki w dokumentacji lub jej
niezgodność ze stanem faktycznym. Wiele tych pojazdów (jednośladów) ma statut pojazdu
wyrejestrowanego i jako taki nie polega ponownej rejestracji. Wyjątek stanowią pojazdy,
które uzyskały wpis do ewidencji zabytków – pojazdy zabytkowe. Tu jednak narażeni
jesteśmy na większe koszty związane z procedurą uznania pojazdu za zabytkowy. Dodatkowo
przepisy o dopuszczeniu pojazdu do ruchu nie zwalniają nas w tym przypadku z obowiązku
udokumentowania prawa własności do pojazdu zabytkowego. Czytelnik powinien złożyć
wniosek na piśmie i brać czynny udział w postępowaniu o rejestrację pojazdu. Wszelkie
dowody i dokumenty potwierdzające stan faktyczny pomogą ustalić stan prawny.
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