URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wydział – Centrum Obsługi Mieszkańców

COM-RP-VI

ZGŁOSZENIE ZBYCIA POJAZDU
Podstawa prawna: art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z
2018r. poz. 1990 ze zm.), § 17 ust. 2 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.), Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000), Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).

I.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu - (COM-RP-2).
2. Załączniki:
- dokument na podstawie, którego nastąpiło przeniesienie prawa własności (umowa sprzedaży/ darowizny/
przekazania/ zamiany/ faktura VAT/ inne).
3. Do wglądu:
- dowód osobisty.

II.

OPŁATY:

Nie pobiera się.
W przypadku upoważnienia do zgłoszenia zbycia dla osoby niebędącej właścicielem pojazdu:
– opłata skarbowa od złożenia pełnomocnictwa - 17,00 zł *
Właściwą opłatę należy wnieść na rachunek Miasta Słupska, Plac Zwycięstwa 3 gotówką lub przelewem na
konto nr: 35 1140 1153 0000 2175 4200 1010.
Wpłat gotówkowych (bez prowizji) można dokonać w kasie zlokalizowanej w Urzędzie Miejskim
w Słupsku lub w placówkach mBanku.
Wpłat bezgotówkowych (za pomocą karty) można dokonać w terminalu płatniczym - pok. 4.

III.

TERMIN ODPOWIEDZI:

W dniu złożenia wniosku.

IV.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział – Centrum Obsługi Mieszkańców, Plac Zwycięstwa 3, pokój nr 4,
tel.: (59) 84 88 378, e-mail: com@um.slupsk.pl, pojazdy@um.slupsk.pl

V.

ODWOŁANIE:

Nie przysługuje.

VI.

UWAGI:

1. Zbywca pojazdu jest zobowiązany do zgłoszenia w organie rejestrującym zmiany w prawie własności
w terminie 30 dni od dnia dokonania zbycia niezależnie od tego czy nabywca dokonał przerejestrowania
pojazdu.
2. Dopuszcza się możliwość przesłania zawiadomienia o zbyciu pojazdu drogą pocztową na adres: Urząd
Miejski w Słupsku, Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk.
Ze względów formalno-prawnych, zawiadomienia przysłane drogą mailową (tj. za pośrednictwem poczty
elektronicznej) nie są rozpatrywane.
3. * Jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu opłaty
skarbowej nie pobiera się.
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