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STAROSTWO POWIATOWE W SŁUPSKU 

Wydział Komunikacji i Drogownictwa 
 

SYMBOL 
KM 07 

WYREJESTROWANIE POJAZDU 

 
Podstawa prawna:  

- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,  
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,  
- ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, 
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,  
- ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 

Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,  
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji 

i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych,  
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności 

organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych 
sprawach,  

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat 
za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki 
kontrolnej oraz ich wtórników,  

- rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej 
stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców,  

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wysokości 
opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik,  

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu 
wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu,  

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie dokumentów 
stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się 
dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów, 

- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r.  
w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku 
legalizacyjnego, 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie trybu dokonywania                   
w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego. 

 
I. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

1. Osobiście.   
2. Elektronicznie (z zachowaniem warunków określonych Kpa) – po weryfikacji wniosku wraz 

z załącznikami należy przedłożyć w urzędzie oryginały dokumentów. 
3. Wyrejestrowanie pojazdu po jego kasacji można również załatwić za pośrednictwem poczty. 

 
II. WYMAGANE DOKUMENTY: 

1. Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu. 
2. Załączniki: 

Kasacja pojazdu: 
- dowód osobisty (do wglądu), 
- zaświadczenie o demontażu pojazdu lub o przyjęciu niekompletnego pojazdu, wydane przez 

podmiot do tego uprawniony 
- dowód rejestracyjny, 
- kartę pojazdu, jeżeli była wydana, 
- tablice rejestracyjne. 
 

Kradzież pojazdu: 
- dowód osobisty (do wglądu), 
- oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania informujące o kradzieży, 
- zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenia kradzieży pojazdu 

lub postanowienie o umorzeniu dochodzenia/śledztwa, 
- dowód rejestracyjny, 
- kartę pojazdu, jeżeli była wydana. 
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Wywóz pojazdu z kraju: 
- dowód osobisty (do wglądu), 
- dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę lub kopię dokumentu potwierdzającego 

zarejestrowanie pojazdu za granicą 
- dowód rejestracyjny, 
- karta pojazdu (jeżeli była wydana). 
 

Zniszczenie (kasacja) pojazdu za granicą: 
- dowód osobisty (do wglądu), 
- dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą i jego tłumaczenie przez 

tłumacza przysięgłego, 
- dowód rejestracyjny, 
- kartę pojazdu, jeżeli była wydana, 
- tablice rejestracyjne. 
 

Udokumentowana trwała i zupełna utrata pojazdu: 
- dowód osobisty (do wglądu), 
- dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu, 
- dokument potwierdzający wniesienie opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych                

z utrzymaniem czystości i porządku w gminach, 
- dowód rejestracyjny, 
- kartę pojazdu, jeżeli była wydana, 
- tablice rejestracyjne. 

 
III. OPŁATY:  

Opłata skarbowa: 
Za decyzję o wyrejestrowaniu pojazdu – 10 zł. 
Za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł. 
Opłatę skarbową należy opłacić gotówką za pośrednictwem:  
- banków bądź poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),  również w kasie Starostwa, 
- w kasie Urzędu Miejskiego w Słupsku (bez dodatkowych opłat),  
na rachunek bankowy: 
Urząd Miejski w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Plac Zwycięstwa 3, konto nr 35 1140 1153 0000 2175 4200 1010 
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata skarbowa z tytułu ...."). 
 
Opłata administracyjna: 
Brak. 
 

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  
Niezwłocznie – maksymalnie 30 dni. 

  
V. TRYB ODWOŁAWCZY: 

Na podstawie art.127 § 2 i 129 Kpa stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji                                 
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Starosty Słupskiego w terminie 
14 dni od daty jej otrzymania. Zgodnie z art. 127a „w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona 
może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia 
odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.” 
Na podstawie art. 130 § 4 Kpa decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, 
jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia 
odwołania. 

 
VI. INFORMACJE DODATKOWE: 

W przypadku, gdy dowód własności jest wystawiony na osobę(y) prowadzącą(e) działalność gospodarczą 
do rejestracji należy okazać zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 
Osoba prawna do rejestracji winna okazać odpis (wypis) z Krajowego Rejestru Sądowego. 
W przypadku, gdy właściciela pojazdu reprezentuje ustanowiony pełnomocnik winien on przedłożyć 
do wniosku o rejestrację pojazdu pisemne pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł. 
W przypadku, gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu 
dołączonym do wniosku o rejestracje są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie 
rejestracyjnym i karcie pojazdów, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji                                               
rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia własności. 
Jeżeli zbywcą pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium 
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Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności pojazdu przez tego zbywcę 
dopuszcza się uwierzytelnioną notarialnie kopię tego dowodu. 

 
VII. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:  

Wydział Komunikacji i Drogownictwa (KM), pok. 14 (parter), tel. 59 841-85-72, e-mail: 
dowody_rejestracyjne@powiat.slupsk.pl 
Punkt Rejestracji Pojazdów Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Słupsku 
– Filia w Ustce; 76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, pok. 106, tel. 59 815-43-16 
Punkt Rejestracji Pojazdów Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Słupsku 
– Filia w Kępicach; 77 –230 Kępice, ul. Niepodległości 6, tel. 59 857-66-21 do 23 (prosić Punkt Rejestracji 
Pojazdów) 

 

Wydanie 1 z dnia 20 maja 2019 roku 
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