URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wydział – Centrum Obsługi Mieszkańców

COM-RP-III

REJESTRACJA POJAZDU MARKI „SAM” (KONSTRUKCJI WŁASNEJ)
Podstawa prawna: art. 2 pkt 65, art. 70 zo, art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.), § 2 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11
grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2355 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r.
w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu (Dz. U. z 2015 r. poz. 148), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 689 ze zm.), Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej
wtórnik (Dz. U. z 2016 r., poz. 457), Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie opłaty
ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2019 r. poz.
1288), Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000), art. 84 ust. 2 ustawy z
dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2060 ze zm.), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).

I.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o rejestrację pojazdu - (COM-RP-1).
2. Załączniki:
- dopuszczenie jednostkowe pojazdu, *
- oświadczenie, że jest się właścicielem zespołów i części służących do zbudowania tego pojazdu,
- zaświadczenie ze stacji kontroli pojazdów potwierdzające umieszczenie cech identyfikacyjnych
pojazdu (w przypadku wydania decyzji na nabicie i umieszczenie cech identyfikacyjnych), **
- w przypadku osób prawnych - wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczenie
REGON.
3. Do wglądu:
- dowód osobisty,
- polisa ubezpieczenia OC.
II.

OPŁATY:

Opłata komunikacyjna:
- za pozwolenie czasowe – 14,00 zł (w tym 0,50 zł opłata ewidencyjna),
- za dowód rejestracyjny – 54,50 zł (w tym 0,50 zł opłata ewidencyjna),
- za komplet znaków legalizacyjnych – 13,00 zł (w tym 0,50 zł opłata ewidencyjna),
- za nalepkę kontrolną dla pojazdu samochodowego - 19,00 zł (w tym 0,50 zł opłata ewidencyjna),
- za komplet tablic rejestracyjnych samochodowych – 80,00 zł,
- za tablicę rejestracyjną motocyklową – 40,00 zł,
- za tablicę rejestracyjną na przyczepę – 40,00 zł,
- za tablicę rejestracyjną motorowerową – 30,00 zł,
- za komplet tablic rejestracyjnych indywidualnych – 1000,00 zł ,
- za jedną tablicę rejestracyjną indywidualną – 500,00 zł,
- za kartę pojazdu – 75,50 zł (w tym 0,50 zł opłata ewidencyjna).
Właściwą opłatę należy wnieść na rachunek Miasta Słupska, Plac Zwycięstwa 3 gotówką lub
przelewem na konto nr: 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.
Wpłat gotówkowych (bez prowizji) można dokonać w kasie zlokalizowanej na terenie Urzędu
Miejskiego w Słupsku lub w placówkach mBanku.
Wpłat bezgotówkowych (za pomocą karty) można dokonać w terminalach płatniczych na sali
obsługi interesantów (pok. 3).
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III.

COM-RP-III

TERMIN ODPOWIEDZI:

W dniu złożenia wniosku (w pokoju 3), z zachowaniem procedury rejestracji czasowej z urzędu (na czas
sprawdzenia danych zawartych w dokumentach przedstawionych do rejestracji oraz wyprodukowania
spersonalizowanego dowodu rejestracyjnego organ rejestrujący wydaje pozwolenie czasowe na okres nie
dłuższy niż 30 dni - termin ten w uzasadnionych przypadkach może być jednorazowo przedłużony
o 14 dni). Dowód rejestracyjny należy odebrać w pokoju 4.

IV.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział – Centrum Obsługi Mieszkańców, Plac Zwycięstwa 3, pokój nr 3,
telefon (59) 8488374, (59) 8488378, (59) 8488423 e-mail: com@um.slupsk.pl, pojazdy@um.slupsk.pl

V.

ODWOŁANIE:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za
pośrednictwem organu, który ją wydał (odwołanie składa się w Kancelarii Urzędu - pok. 6) w
terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
VI.

UWAGI:

1. Pojazd marki „SAM” to pojazd zbudowany przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy
konstrukcji własnej.
2. * Dopuszczenia jednostkowego pojazdu udziela, w drodze decyzji administracyjnej, Dyrektor
Transportowego Dozoru Technicznego. Ogłasza on także w drodze obwieszczenia wykaz jednostek
uprawnionych do przeprowadzenia badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub
wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu.
3. ** Przed pierwszą rejestracją pojazdu marki „SAM”, należy zapoznać się z procedurą - „Wydanie
decyzji na nadanie i umieszczenie numerów identyfikacyjnych / wykonanie tabliczki znamionowej
zastępczej” (COM-RP-IX).
4. Organ rejestrujący na wniosek właściciela może dokonać rejestracji czasowej pojazdu w celu
umożliwienia przejazdu na nadanie cechy identyfikacyjnej lub wykonanie odpowiednich badań
technicznych. Szczegółowe informacje w procedurze „Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek
właściciela” (COM-RP-V).
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