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STAROSTWO POWIATOWE W SŁUPSKU 

Wydział Komunikacji i Drogownictwa 
 

SYMBOL 

KM 08 

ZAWIADOMIENIE O ZBYCIU POJAZDU ZAREJESTROWANEGO 

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 roku o opłacie skarbowej;  

− ustawa z dnia 22 maja 2003 roku 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.  

 

I. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

1. Osobiście: 

1) w Biurze Obsługi Mieszkańców, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku,  

ul. Szarych Szeregów 14, pok. 01;  

2) w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku,  

ul. Szarych Szeregów 14 – pok. 10, 11, 12, tel. 59 8418542, 59 8418592, 59 8418543; 

3) w Punkcie Rejestracji Pojazdów Wydziału Komunikacji i Drogownictwa  w Ustce,  

przy ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3  – pok. 106, tel. 59 8154316; 

4)  w Punkcie Rejestracji Pojazdów Wydziału Komunikacj i i Drogownictwa w Kępicach,  

przy ul. Niepodległości 6 – tel. 59 8576621 do 23 (prosić Punkt Rejestracji Pojazdów). 

 

2.  Elektronicznie: za pośrednictwem platformy e-PUAP (z zachowaniem warunków określonych w ustawie z 

dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego) lub drogą mailową na adres: 

komunikacja@powiat.slupsk.pl. 

 

3. Za pośrednictwem operatora pocztowego. 

 

II. WYMAGANE DOKUMENTY: 

 

1. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu. 

2. Załączniki: 

− kopia dokumentu, na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu (np.: umowa sprzedaży, faktura, umowa 

darowizny), 

− w przypadku sprzedaży pojazdu za pośrednictwem komisu (na podstawie umowy komisowej) należy 

również przedstawić kopię faktury lub umowy sprzedaży pojazdu przez komis, 

− jeżeli dotychczasowym współwłaścicielem był bank, przy zgłoszeniu sprzedaży wymagany będzie także 

dokument, na podstawie którego bank zwrotnie przenosi własność (np. zwrotna umowa przeniesienia prawa 

własności). 

 

III. OPŁATY:  

1. Opłata skarbowa: 

1) za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł. 
 

Opłatę skarbową  można uiścić: 

1) w Starostwie Powiatowym w Słupsku:  

- gotówką lub kartą płatniczą w opłatomacie, 

- kartą płatniczą na stanowisku u pracownika załatwiającego sprawę; 

2)  w kasie Urzędu Miejskiego w Słupsku; 

3) przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Słupsku: 35 1140 1153 0000 2175 4200 1010, 

ul. Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk (z dopiskiem operacji np. "Opłata skarbowa z tytułu udzielenia  

        pełnomocnictwa"). 



 

Starostwo Powiatowe w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk,  
tel. + 48 59 841-85-00, tel./fax: + 48 59 842-71-11 e-mail: starostwo@powiat.slupsk.pl 

Dowód wpłaty należy dołączyć do danej sprawy. 

 

2. Kary pieniężne za naruszenie obowiązku zawiadomienia starosty o zbyciu pojazdu: 

 

Zgodnie z art. 140mb ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym:  

„Kto: 

1) będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew 

przepisowi art. 71 ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi 

art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu 

- podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.” 

 

Kara będzie naliczana każdorazowo w oparciu o podane niżej kryteria:  

 

1) zakres naruszenia – czyli czas jaki upłynął od daty, do której należało zgłosić fakt zbycia pojazdu, bądź 

złożyć wniosek o zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z UE. Za to naruszenie wymiar kary będzie 

kształtował się następująco: 

a) zgłoszenie zbycia pojazdu dokonane w terminie do 3 miesięcy od dnia upływu ustawowego terminu* – kara 

w wysokości 200 zł, 

b) zgłoszenie zbycia pojazdu dokonane w terminie powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy od dnia upływu 

ustawowego terminu* – kara w wysokości 250 zł, 

c) zgłoszenie zbycia pojazdu dokonane w terminie powyżej 6 miesięcy do 9 miesięcy od dnia upływu 

ustawowego terminu* – kara w wysokości 300 zł, 

d) zgłoszenie zbycia pojazdu dokonane w terminie powyżej 9 miesięcy do 12 miesięcy od dnia upływu 

ustawowego terminu* – kara w wysokości 400 zł, 

e) zgłoszenie zbycia pojazdu dokonane w terminie powyżej 12 miesięcy od dnia upływu ustawowego terminu* – 

kara w wysokości 500 zł; 

 

2) powtarzalność naruszenia – jeśli właściciel dopuścił się naruszenia co najmniej trzykrotnie w ciągu roku 

od daty pierwszego naruszenia – do powyższej kary doliczona będzie kwota 250 zł;  

 

3) maksymalny wymiar kary nie może przekroczyć kwoty 1000 zł.  

       * Termin na dokonanie zgłoszenia zbycia pojazdu wynosi odpowiednio: 

− 30 dni – w przypadku pojazdów zakupionych w okresie: 1 stycznia 2020 r. – 30 marca 2020 r. Termin 

określony w art. 71 ust. 7 oraz art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 

drogowym; 

− 180 dni – w przypadku pojazdów zakupionych w okresie: 31 marca 2020 r. – 31 grudnia 2020 r. Termin 

określony w art. 31i ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych /Dz. U. z 2020 r. poz. 568/; 

− 30 dni – w przypadku pojazdów zakupionych w okresie: 1 stycznia 2021 r. – 30 czerwca 2021 r. Termin 

określony w art. art. 71 ust. 7 oraz art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 

drogowym; 

− 60 dni – w przypadku pojazdów zakupionych w okresie od 1 lipca 2021 r. do dnia odwołania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. Termin określony  

w art. 31ia pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych /Dz. U. z 2021 r. poz. 2095/. 

 

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  

 

Do 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.  
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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: 

 

Brak. 

 

VII. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:  

        

      Wydział Komunikacji i Drogownictwa (KM), pok. 13 (parter), tel. 59 841-85-72, 

      e-mail: komunikacja@powiat.slupsk.pl. 

 

 

Wydanie 2 z dnia 27 czerwca 2022 roku 


