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Zawiadomienie o nabyciu pojazdu

Właściciel pojazdu zarejestrowanego na terenie RP jest obowiązany zawiadomić starostę o
nabyciu pojazdu.

Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony wniosek

2. kopia dokumentu na podstawie którego nastapiło nabycie

W przypadku zawiadomienia o nabyciu pojazdu będącego przedmiotem współwłasności
zawiadomienie może złożyć każdy ze współwłaścicieli po przedłożeniu pełnomocnictwa
albo oświadczenia, że działa za zgodą większości współwłaścicieli.

W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba prawna wymagany jest aktualny odpis z
Krajowego Rejestru Sądowego (do wglądu). Sprawy związane ze zgłoszeniem nabycia
pojazdu w imieniu osoby prawnej mogą załatwić wyłącznie osoby do tego upoważnione.

17,00 zł - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie
pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego
stosunku pełnomocnictwa (jeśli podlega lub nie jest zwolnione).

Opłat skarbowych można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy
Urzędu bądź kartą bezpośrednio na stanowiskach obsługi. Płatność gotówką możliwa jest
we wpłatomacie znajdującym się w Urzędzie.
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Miejsce składania dokumentów

Wydział Komunikacji - Referat Rejestracji Pojazdów, Pokój nr 15, tel. (48) 36-20-352

Podstawa prawna:



Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r poz. 735 ze zm).1.

Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 poz. 988).2.

Ustawa o Opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r poz. 1923).3.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania4.
pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów
związanych z rejestracją pojazdów (Dz. U. z 2022r. poz 1847)
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