NADANIE W POJE DZIE CECH IDENTYFIKACYJNYCH I WYKONANIE
TABLICZKI ZNAMIONOWEJ
Wymagane dokumenty
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wniosek,
oryginał dowodu rejestracyjnego,
oryginał karty pojazdu (je eli była wydana),
oryginał opinii rzeczoznawcy samochodowego je eli cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub
została zniszczona podczas wypadku drogowego,
oryginał dowodu własno ci ramy, podwozia je eli dokonano wymiany tych elementów na odpowiednio
ram , podwozie bez numeracji fabrycznej,
oryginał postanowienia z prokuratury lub za wiadczenia z policji dotycz ce odzyskania pojazdu po
kradzie y, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,
oryginał dowodu własno ci w przypadku nabycia pojazdu na licytacji publicznej lub od podmiotu
wykonuj cego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Pa stwa, w którym cecha identyfikacyjna
uległa zatarciu lub sfałszowaniu,
oryginał prawomocnego orzeczenia s du ustalaj ce prawo własno ci pojazdu je eli cecha
identyfikacyjna pojazdu uległa zatarciu lub sfałszowaniu,
oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty
Przy składaniu wniosku pobierana jest opłata skarbowa za wydanie decyzji w wysoko ci 10,00 zł,
Termin i sposób załatwienia
Wydanie zgody nast puje po przedło eniu wymaganych dokumentów, w drodze decyzji administracyjnej
(wydawanej najpó niej w ci gu nast pnego dnia roboczego), z któr wła ciciel udaje si na uprawnion stacj
kontroli pojazdów, w celu umieszczenia przez uprawnionego diagnost cech identyfikacyjnych na
podwoziu/nadwoziu lub ramie. Diagnosta wystawia za wiadczenie o umieszczonych przez siebie cechach
identyfikacyjnych, z którym wła ciciel udaje si ponownie do Wydziału Komunikacji, celem dokonania
odpowiednich zmian w dowodzie rejestracyjnym i aktach pojazdu (lub w zale no ci od przypadku w celu
rejestracji pojazdu).
Podstawa prawna
•
•
•
•
•

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.Nr 108, poz.908 z
2005 r. z pó n. zm.),
rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania
pojazdów (tekst jednolity Dz.U.Nr 186, poz.1322 z 2007 r. z pó n.zm.),
rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 wrze nia 2003 r. w sprawie szczegółowych czynno ci
organów w sprawach zwi zanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych
sprawach (tekst jednolity Dz.U.Nr 137, poz.968 z 2007 r. z pó n.zm.),
rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu
oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych (Dz.U.Nr 227, poz.2249 z 2003 r.
z pó n.zm.),
rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrze nia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu
przeprowadzania bada technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach
(Dz.U.Nr 155, poz.1232 z 2009 r.).

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorz dowego Kolegium Odwoławczego
w terminie 14 dni od daty jej dor czenia. Odwołanie wnosi si za po rednictwem Starosty Sanockiego.

