URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wydział – Centrum Obsługi Mieszkańców

COM-RP-VII

WYREJESTROWANIE POJAZDU
Podstawa prawna: art. 79 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 poz.
1990 ze zm.), § 21 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 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z
2016 r. poz. 803 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia
2002 r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku
udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności (Dz. U. z 2002
r. Nr 44, poz. 419 ze. zm.), Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz.
1000), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz.
2096).

I.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu - (COM-RP-1).
2. Załączniki:
W przypadku przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy
prowadzącego punkt zbierania pojazdów:
- zaświadczenie o demontażu pojazdu lub równoważny dokument wydany w innym państwie,*
- dowód rejestracyjny i karta pojazdu, jeżeli była wydana,
- tablice rejestracyjne.
W przypadku przekazania niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub
przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów:
- zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu lub równoważny dokument wydany w innym
państwie,*
- dowód rejestracyjny i karta pojazdu, jeżeli była wydana,
- tablice rejestracyjne.
W przypadku kradzieży pojazdu:
- zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające fakt zgłoszenia kradzieży lub
postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży,
- oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,
- dowód rejestracyjny i karta pojazdu, jeżeli była wydana.
W przypadku wywozu pojazdu z kraju, jeśli został on zarejestrowany lub zbyty za granicą:
- dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicą lub kopia dokumentu potwierdzającego
zarejestrowanie pojazdu za granicą.*
W przypadku zniszczenia lub kasacji pojazdu za granicą:
- dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą,*
- dowód rejestracyjny i karta pojazdu, jeżeli była wydana,
- tablice rejestracyjne.
W przypadku trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności:
- dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu,
- dokument potwierdzający wniesienie opłaty na rzecz gminy **,
- dowód rejestracyjny i karta pojazdu, jeżeli była wydana,
- tablice rejestracyjne.
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W przypadku wycofania pojazdu z obrotu, o którym mowa w art. 70g ust. 5 ustawy Prawo o ruchu
drogowym (dot. nowego pojazdu bez wymaganego odpowiedniego świadectwa homologacji typu lub
innego równoważnego dokumentu):
- dokument potwierdzający wycofanie pojazdu z obrotu, w przypadku o którym mowa w art. 70g ust. 2
ustawy albo dokument potwierdzający odkupienie pojazdu wycofanego z obrotu, w przypadku o którym
mowa w art. 70g ust. 3 ustawy, albo kopia decyzji administracyjnej, o której mowa w art. 70g ust. 4 ustawy,
poświadczona przez organ ją wydający.
3. Do wglądu:
- dowód osobisty,
- w przypadku osób prawnych – wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

II.

OPŁATY:

Opłata skarbowa: za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu - 10,00 zł.
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 terminalach płatniczych na sali obsługi
interesantów (pok. 3).

III.

TERMIN ODPOWIEDZI:

W dniu złożenia wniosku.

IV.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział – Centrum Obsługi Mieszkańców, Plac Zwycięstwa 3, pokój nr 3,
tel.: (59) 8488423, (59) 8488374, 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 podlega wyrejestrowaniu na wniosek właściciela w przypadku:

przekazania pojazdu lub niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację
demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów,

kradzieży,

wywozu pojazdu z kraju, jeżeli został on zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę,

zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą,

udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa
własności,

wycofania pojazdu z obrotu, o którym mowa w art. 70g ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym
(dot. nowego pojazdu wprowadzonego do obrotu bez wymaganego odpowiedniego świadectwa
homologacji typu lub innego równoważnego dokumentu).
2. Pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej rejestracji, z wyjątkiem pojazdu: odzyskanego
po kradzieży, zabytkowego, mającego co najmniej 25 lat uznanego przez rzeczoznawcę samochodowego
za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji, ciągnika
i przyczepy rolniczej, wywiezionego z kraju lub zbytego za granicę.
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3. W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu (jeżeli była wydana) lub tablic (tablicy)
rejestracyjnych, właściciel pojazdu składa stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną
za składanie fałszywych zeznań.
4. * Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z ich
tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
5. ** Opłatę komunikacyjną należy wnieść na rachunek Miasta Słupska, Plac Zwycięstwa 3, nr konta:
08 1140 1153 0000 2175 4200 1011. Opłatę ustala się według następującego wzoru algorytmu:
O = W x R + 2 x S + 0,5 x M
gdzie oznaczenie poszczególnych symboli jest następujące:
1) O - łączna kwota opłaty będąca warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej
trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności,
2) W - współczynnik będący mnożnikiem opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego, uzależniony
od rodzaju pojazdu i wynoszący:
a) 1,5 - dla motorowerów,
b) 2,0 - dla motocykli i przyczep,
c) 4,0 - dla ciągników rolniczych i pojazdów samochodowych o masie własnej nie przekraczającej
3,5 tony,
d) 6,0 - dla pojazdów samochodowych o masie własnej przekraczającej 3,5 tony,
3) R - równowartość opłaty pobieranej za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu, określonej
na podstawie odrębnych przepisów,
4) S - stawka opłaty za umieszczenie zużytego lub nie nadającego się do użytkowania pojazdu
na składowisku odpadów, określona na podstawie odrębnych przepisów,
5) M - maksymalna stawka grzywny w postępowaniu mandatowym, określona na podstawie odrębnych
przepisów.
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