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Karta opisu usługi
Zawiadomienie o zbyciu, nabyciu pojazdu.

 (nazwa usługi)
Z DNIA :  02.02.2015r.

WYKAZ POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW 
1. Zawiadomienie o zbyciu – dotychczasowy właściciel do zawiadomienia o zbyciu załącza kopię dokumentu, na 

podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu (np. umowa sprzedaży, fakturę VAT). 
2. Zawiadomienie o nabyciu - w przypadku zawiadomienia o nabyciu, organ rejestrujący dokonuje rejestracji pojazdu 

na wniosek właściciela, na podstawie dokumentów wymienionych w karcie informacyjnej „Rejestracja pojazdu”. 
3. Dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość - osoba fizyczna.

WYSOKOSC OPLAT
1. Opłata skarbowa:

 17 zł - za upoważnienie.
Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać w kasie Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego. Możliwe jest 
także wpłacanie odpowiedniej kwoty na konto Urzędu Miasta Jelenia Góra: 98 1160 2202 0000 0000 6011 5566

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU / PODANIA
Pokój nr 3

MIEJSCE WYKONYWANIA USŁUGI
Stanowisko ds. ewidencji,  parter, pokój nr 3, tel. (75) 64 73203÷4, 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA USŁUGI
Potwierdzenie faktu zgłoszenia zbycia, a w przypadku nabycia – zarejestrowanie 
pojazdu.

CZAS REALIZACJI USŁUGI 
1. Niezwłocznie – sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień.

1NFORMACJA O TRYB1E ODWOŁAWCZYM
Brak

SPOSÓB ODBIORU DOKUMENTÓW
Osobiście lub przez upoważnionego pełnomocnika

PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 

267),
2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 1137),
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 1628),
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 1522).

UWAGI
1. Zawiadomienie o nabyciu skutkuje rejestracją pojazdu. Wymagane jest w takim przypadku złożenie, wraz z 

wnioskiem o rejestrację, wszystkich niezbędnych dokumentów i uiszczenie opłat, stosownie do zapisu w 
odpowiedniej dla rodzaju pojazdu karcie informacyjnej dotyczącej rejestracji. 



2. Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do zawiadomienia wraz z ich tłumaczeniem na język polski 
przez tłumacza przysięgłego.


