KARTA INFORMACYJNA KD-4
Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim
ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
WYREJESTROWANIE POJAZDÓW
Podstawa prawna:
art. 79 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1990), § 21 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w
sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z
2017 r. poz. 2355 ), §1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3
kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w
przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa
własności (Dz. U. z 2002 r. Nr 44, poz. 419) oraz art. 3,5,6,7 i załącznik do ustawy z dnia 16
listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.1044)
Wymagane dokumenty:
wniosek,
załączniki:
●
●

1. w przypadku demontażu pojazdu w kraju zaświadczenie z uprawnionej przez wojewodę
jednostki zajmującej się demontażem pojazdów,w przypadku demontażu pojazdu za
granicą równoważny dokument wydany w innym państwie wraz z tłumaczeniem przez
tłumacza przysięgłego,
2. w przypadku zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą dokument potwierdzający
zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego,
3. w przypadku kradzieży stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za
składanie fałszywych zeznań oraz zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji
potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia
w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ,
4. w przypadku zbycia pojazdu za granicę dokument potwierdzający zbycie pojazdu za
granicę i stosowne oświadczenie lub kopię dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie
pojazdu za granicą wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego,
5. w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany
w zakresie prawa własności dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadania
pojazdu oraz dokument potwierdzający wniesienie opłaty,
6. dowód rejestracyjny,
7. karta pojazdu,
8. tablice rejestracyjne,
9. pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika przez właściciela/i pojazdu.
W/w dokumenty należy przedstawić w orginale.
Opłaty:
opłatę bedącą warunkiem wyrejestrowania pojazdu, w przypadku udokumentowanej trwałej i
zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności, ustala się według
następującego wzoru:
●

O = W x R + 2 x S + 0,5 x M
gdzie oznaczenie poszczególnych symboli jest następujące:
O - łączna kwota opłaty będąca warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku
udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności,
W - współczynnik będący mnożnikiem opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego,
uzależniony od rodzaju pojazdu i wynoszący:
a) 1,5 - dla motorowerów,
b) 2,0 - dla motocykli i przyczep,
c) 4,0 - dla ciągników rolniczych i pojazdów samochodowych o masie własnej poniżej 3,5
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tony,
d) 6,0 - dla pojazdów samochodowych o masie powyżej 3,5 tony,
R - równowartość opłaty pobieranej za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu,
określonej na podstawie odrębnych przepisów,
S - stawka opłaty za umieszczenie zużytego lub nienadającego się do użytkowania pojazdu
na składowisku odpadów, określona na podstawie odrębnych przepisów,
M - maksymalna stawka grzywny w postępowaniu mandatowym, określona na podstawie
odrębnych przepisów.
●
●

opłata skarbowa w wysokosci 10 zł za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu,
opłata skarbowa od pełnomocnictwa:
- nie podlega gdy pełnomocnictwo jest udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub
rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej oraz za
wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta,
- gdy pełnomocnictwo jest udzielane innej osobie - 17 złotych płatne na konto Gminy
Miejskiej Starogard Gdański nr rachunku: 94 8340 0001 0001 1400 2000 0001.

Uwaga: opłat skarbowych można dokonać w kasie Banku Spółdzielczego w Starogardzie
Gdańskim znajdującej się w siedzibie Starostwa Powiatowego (pokój 010) gdzie nie pobiera się
opłaty manipulacyjnej.
Termin załatwienia sprawy:
30 dni od chwili złożenia wszystkich dokumentów wymaganych do wyrejestrowania
pojazdu
●

Miejsce załatwienia sprawy:
pokój 014 i 015, telefon: 587673530, 587673532 , 587673533, fax: 587673531
●

Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek 8:15 - 15:00 , środa 8:15- 16:30 , piątek 8:15 - 13:30
●

Jednostka wykonująca:
Referat Komunikacji – pracownicy zajmujący się rejestracją pojazdów
●

Jednostka nadzorująca:
Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg, telefon 587673534
●

Tryb odwoławczy:
od decyzji o wyrejestrowaniu przysługuje stronie prawo do wniesienia odwołania do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem Starosty
Starogardzkiego terminie 14 dni od dnia jej doręczenia
●

Uwagi:
dodatkowych, szczegółowych informacji udzielają Naczelnik i pracownicy Referatu
Komunikacji zajmujący się rejestracją pojazdów
●
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