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KARTA USŁUG Nr KM/12/09
Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno
tel: 056-688-24-51 do 57, fax: 056-688-27-59
e-mail: starostwo@wabrzezno.pl
e-mail: komunikacja@wabrzezno.pl
Usługa: Wyrejestrowanie pojazdu
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z
pózn. zmianami),
Ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz. 908 z pózn.
zmianami),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22.07.2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity
Dz. U. z 2007 r. Nr 186 poz. 1322 z pózn. zmianami)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w
sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów tych dokumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 137, poz.
968 – tekst jednolity z późn. zm.),
Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2005r. w sprawie unieważnienia dokumentów pojazdów
wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposób przechowywania zaświadczeń
oraz prowadzenia ich ewidencji (Dz. U. Nr 62, poz.554).
Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635 z pózn. zmianami),
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wyrejestrowane pojazdu (wypełnia właściciel).
2. Załączniki:
• jeden z poniższych dokumentów w zależności od przyczyny wyrejestrowana:
- zaświadczenie o przekazaniu pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stacje demontażu lub punkt zbierania pojazdów
albo równoważny dokument wydany w innym państwie,
- oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karna za składanie fałszywych zeznań, o kradzieży pojazdu oraz
zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu albo postanowienie
o umorzeniu dochodzenia wystawione przez właściwy organ,
- dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granice oraz stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karna za
składanie fałszywych zeznań lub kopia dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granica,
- dokument potwierdzający zniszczenie (kasacje) pojazdu za granica,
- dokument potwierdzający trwała i zupełna utratę posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności, wraz z
dokumentem wniesienia opłaty na rzecz gminy na realizacje zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w
gminach,
• dowód rejestracyjny,
• karta pojazdu – jeżeli była wydana,
• tablice rejestracyjne,
• pełnomocnictwo lub prokura - w przypadku działania przez przedstawiciela lub prokurenta dla osoby załatwiającej
sprawę .
3. Do wglądu:
 dowód osobisty lub aktualne zaświadczenie z ewidencji ludności o stałym meldunku wraz z numerem PESEL oraz
dokument ze zdjęciem np. paszport, prawo jazdy,
 polisa OC lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego,
wystawiony ubezpieczającemu przez zakład ubezpieczeń
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Opłaty:
• od pełnomocnictwa lub prokury
• za decyzje administracyjna

– 17,00 zł (opłata skarbowa),
- 10,00 zł (opłata skarbowa).

Opłatę uiszcza się:
 skarbowa:
- w kasie Starostwa (ul. Wolności 44 ) lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wąbrzeźnie:
40 9486 0005 0030 1585 2006 0003
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
W dniu złożenia wniosku.
Szczegółowych wyjaśnień udziela:
Pokój Nr 33.
Sprawę załatwia się w: Pokój Nr 33.
Wydział: Komunikcji: ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno
Nr pokou: 33 – parter.
Nr telefonu/faxu: 06-688-24-51 do 57, 056-688-27-30
Godziny pracy: poniedziałek- środa- czwartek 8:00-14:30
wtorek 8:30-16:30
piątek 8:00-13:30.
Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu.
Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem organu który decyzję wydał.
Uwagi:
1. Pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej rejestracji , z wyjątkiem pojazdu:
- odzyskanego po kradzieży,
- zabytkowego,
- mającego co najmniej 25 lat, którego model nie jest produkowany od 15 lat, uznanego przez
rzeczoznawcę samochodowego za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla
udokumentowania historii motoryzacji,
- ciągnika i przyczepy rolniczej.
2. W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, jeżeli była wydana lub tablic
rejestracyjnych, właściciel pojazdu składa stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karna
za składanie fałszywych zeznań.

