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Wydział Komunikacji i Drogownictwa 
 

SYMBOL 
KM 11 

WPISANIE LUB WYKREŚLENIE ZASTAWU REJESTROWEGO 

 
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 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 w Kpa) – po weryfikacji wniosku wraz 

z załącznikami należy przedłożyć w urzędzie oryginały dokumentów. 
 

II. WYMAGANE DOKUMENTY: 
1. Wniosek o dokonaniu adnotacji w dowodzie rejestracyjnym. 
2. Załączniki: 

Wniosek o dokonanie adnotacji o ustanowieniu na pojeździe zastawu rejestrowego: 
- dowód osobisty (do wglądu), 
- aktualny lub pełny odpis z rejestru zastawów bądź zaświadczenie wydane przez centralną 

informację o zastawach rejestrowych wskazujące, że dany podmiot jako zastawca określonego 
przedmiotu zastawu rejestrowego jest wpisany do rejestru zastawów pod daną pozycją rejestru 
zastawów, 

- dowód rejestracyjny pojazdu, 
- kartę pojazdu (jeżeli była wydana). 

 
Wniosek o wykreślenie adnotacji o ustanowieniu na pojeździe zastawu rejestrowego: 

- dowód osobisty (do wglądu), 
- odpis prawomocnego postanowienia sądu, prowadzącego rejestr zastawów, o wykreśleniu zastawu 

rejestrowego na pojeździe z rejestru zastawów bądź pisemna informacja o wykreśleniu zastawu 
rejestrowego pod danym numerem pozycji rejestru zastawów wraz z podaniem daty wykreślenia 
oraz nazwy sądu, który wydał postanowienie o wykreśleniu tego zastawu, 

- dowód rejestracyjny pojazdu, 
- tablice rejestracyjne pojazdu w przypadku gdy właściciel wnioskuje o wymianę dowodu 

rejestracyjnego, 
- kartę pojazdu (jeżeli była wydana). 

 
III. OPŁATY:  

Opłata skarbowa: 
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.  
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V. TRYB ODWOŁAWCZY: 
Nie przysługuje. 

 
VI. INFORMACJE DODATKOWE: 

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. 

  
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) 
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