
Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze
System Zarządzania Jakością. wg normy PN-EN ISO 9001:2009

ul. Kochanowskiego 10. 58-500 Jelenia Góra, tel. 75/6473200 fax. 75/6473212
www.starostwo.jgora.pl   e-mail: komunikacja@starostwo.jgora.pl

Przyjęcia interesantów : poniedziałek, wtorek, czwartek - 8:00 - 14:30
                                                         środa - 8:00 - 15:30
                                                         piątek - 8:00 - 13:30

Karta opisu usługi
Wyrejestrowanie pojazdu

 (nazwa usługi)
Z DNIA : 02.02.2015r.

WYKAZ POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW 
1. Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu. 
2. Dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu) – 

osoba fizyczna. 
3. Aktualny odpis z KRS (wydany nie później niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku), zaświadczenie o nadaniu nr 

REGON – pozostałe podmioty. Sprawy rejestracji mogą załatwiać wyłącznie osoby upoważnione do reprezentowania 
firmy. 

4. Dowód rejestracyjny. (w przypadku jego utraty stosowne oświadczenie)
5. Karta pojazdu – jeżeli była wydana. (w przypadku jej utraty stosowne oświadczenie)
6. W zależności od przyczyny wyrejestrowania:

a. utylizacja (złomowanie) pojazdu – zaświadczenie o demontażu pojazdu (lub zaświadczenie o demontażu 
niekompletnego pojazdu) posiadającego numer VIN lub numer nadwozia, podwozia albo ramy, wystawione przez 
przedsiębiorcę prowadzącego punkt zbierania pojazdów – przedsiębiorca musi być uprawniony przez wojewodę do 
złomowania pojazdów – lub równoważny dokument wydany w innym państwie oraz tablice rejestracyjne.
b. kradzież pojazdu – stosowne oświadczenie właściciela złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie 
fałszywych zeznań, stosowne zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie 
kradzieży pojazdu lub postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu.
c. wywóz pojazdu z kraju - dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę i stosowne oświadczenie pod 
odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań lub kopię dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie 
pojazdu za granicą.
d. zniszczenie (kasacja) pojazdu za granicą - dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą 
oraz tablice rejestracyjne.
e. udokumentowana trwała i zupełna utrata posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności – 
dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadanego pojazdu, dokument potwierdzający wniesienie przez 
właściciela pojazdu opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości w 
gminach.

7. Ważne ubezpieczenie OC – do wglądu.
8. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Wymagane dokumenty do wniosku o wyrejestrowanie winny być złożone w formie oryginału. 

W przypadku dokumentów z poz. 3 dopuszcza się poświadczone notarialnie kopie. Dokumenty sporządzone w 
języku obcym dołącza się do wniosku o wyrejestrowanie wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza 
przysięgłego. 

WYSOKOŚĆ OPŁAT
Opłata skarbowa:

 10 zł- decyzja o wyrejestrowaniu 
 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

Informuje się, iż zgodnie z przepisami określonymi w:
9. Dz.U. z 2002 r. Nr 44, poz. 419, ze zm. - § 1, 
10. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, ze zm. - art. 291, 
11. M.P. z 2010 r. Nr 74, poz. 945, Zał. nr 2 - l.p. 737 ( kod 16.01.04 ), 
12. Dz.U. z 2010 r. Nr 14, poz. 75 - §1 pkt 1, 



13. kpow - art. 96 § 1, 
- dla wyrejestrowania pojazdu w trybie określonym w ust.1 pkt.5 oraz ust.5 art.79 ustawy Prawo o ruchu drogowym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908z późn. zm.), wysokość opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w 
przypadku udokumentowania trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności (uiszczanej przez 
właściciela pojazdu na rzecz  gminy) jest wyliczana wg wzoru: 

O  =  W x R  +  2 x S  +  0,5 x M

gdzie poszczególne współczynniki aktualnie wynoszą:
1. W: 1,5 - dla motorowerów,

2,0 - dla motocykli i przyczep,
4,0 - dla ciągników rolniczych i pojazdów samochodowych  o masie własnej do 3500 kg włącznie ( z  

wyłączeniem motocykli ),
6,0 - dla pojazdów samochodowych o masie własnej powyżej 3500 kg,

2. R: 54,00 zł 
3. S: 158,21 zł 
4. M: 500,00 zł 

w 2013 r. wynosi to:

1. 647,42 zł - dla motorowerów
2. 674,42 zł - dla motocykli i przyczep
3. 782,42 zł - dla ciągników rolniczych i pojazdów samochodowych o masie  własnej do

      3500 kg włącznie  ( z wyłączeniem motocykli )
4. 890,42 zł - dla pojazdów samochodowych o masie własnej powyżej 3500 kg 

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
Wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu.

CZAS REALIZACJI USŁUGI 
5. Niezwłocznie - sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień. 
6. Do 30 dni - sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego. 
7. Do 2 miesięcy - sprawy szczególnie skomplikowane. 

1NFORMACJA O TRYB1E ODWOŁAWCZYM
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, 

który wydał decyzję.

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),
5. 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 (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2007r., Nr 137, poz. 968).



UWAGI
Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu. W przypadku 

gdy dane wnioskodawcy (właściciela) są niezgodne z danymi zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu 
(jeżeli była wydana), do wniosku o wyrejestrowanie pojazdu należy dołączyć dokumenty potwierdzające 
przeniesienie prawa własności pojazdu (tj. umowy kupna-sprzedaży, faktury).


