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Dotyczy: 

Liczba zarejestrowanych w Szczecinie motocykli marki Honda model VFR1200F. 

 

 W odpowiedzi na e-mail z 29.11.2021 informuję iż w Szczecinie są zarejestrowane 4 

motocykle marki Honda model VFR1200F. W trakcie sprawdzenia ustalono iż w 

Szczecinie jest zarejestrowanych ogółem 11 motocykli Honda VFR z silnikiem o pojemności 

1237 ccm. Poza podanymi wyżej są to: 1 motocykl VFR1200, 3 motocykle VFR1200XD i 3 

motocykle VFR1200FD.  

 W mailu powołał się Pan na ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 

06.09.2001. Zgodnie z art. 4. ust. 3 tej ustawy obowiązane do udostępniania informacji 

publicznej są organy władzy publicznej będące w posiadaniu takich informacji W tym 

kontekście wyjaśniam, że organem będącym bezpośrednio w posiadaniu danych pojazdów i 

ich właścicieli jest Minister Cyfryzacji, a konkretnie prowadzona przez niego Centralna 

Ewidencja Pojazdów i Kierowców – www.cepik.gov.pl. Zadaniem Wydziału Spraw 

Obywatelskich, jako organu rejestrującego pojazdy w Szczecinie, jest wprowadzanie danych 

do centralnej ewidencji pojazdów (CEP) prowadzonej przez Ministra Cyfryzacji, który jest 

administratorem danych i informacji zgromadzonych w CEP, zgodnie z art. 80a i 80ba ustawy 

– Prawo o ruchu drogowym – PoRD (Dz.U.2021.450 t.j. z dnia 2021.03.12). Art. 80cd PoRD 

upoważnia Ministra Cyfryzacji do udostępniania danych zgromadzonych w CEP osobom 

fizycznym na uzasadniony wniosek. Na podstawie art. 80cf PoRD Minister Cyfryzacji wydał 

rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie albo przekazanie danych z 

centralnej ewidencji pojazdów (Dz.U.2017.2068 z dnia 2017.11.08). Ścieżka internetowa: 

www.gov.pl/web/cyfryzacja - „Rejestry, ewidencje, archiwa” (na dole strony po prawej) – SI 

CEPiK – „Wniosek o udostępnienie danych”. 

 Informacja dla Pana została uzyskana pośrednio w oparciu o działający w systemie 

rejestracji pojazdów Moduł Kontrolny, zasadniczo przeznaczony do kontroli czynności 

wykonywanych przez stanowiska rejestrujące pojazdy. W tym przypadku pojazdów było 

niewiele, więc sporządzenie ich wyciągu z czynności rejestracyjnych i zsumowanie nie było 

pracochłonne. Ewentualne przyszłe pytania dotyczące pojazdów i ich właścicieli proszę 

kierować do, wyznaczonej do udzielania odpowiedzi na takie pytania, Centralnej Ewidencji 

Pojazdów i Kierowców. 

      Z poważaniem 
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