URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wydział – Centrum Obsługi Mieszkańców

COM-RP-VIII

WYDANIE ZATRZYMANEGO DOWODU REJESTRACYJNEGO / POZWOLENIA
CZASOWEGO
Podstawa prawna: art. 132 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 poz. 1990 ze zm.),
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 16 listopada 2006 r. o
opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

I.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wydanie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego / pozwolenia czasowego - (COM-RP-3).
2. Załączniki:
- zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym na stacji kontroli pojazdów potwierdzające ustnie
przyczyny zatrzymania dowodu rejestracyjnego / pozwolenia czasowego.
3. Do wglądu:
- dowód osobisty,
- pokwitowanie Policji za zatrzymany dowód rejestracyjny / pozwolenie czasowe,
- polisa ubezpieczenia OC.

II.

OPŁATY:

Nie pobiera się.
W przypadku upoważnienia do odbioru dokumentu 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. W przypadku dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez organy kontroli ruchu drogowego elektronicznie,
zwrot dokumentu następuje również elektronicznie, poprzez odnotowanie informacji o zwrocie w centralnej
ewidencji pojazdów (CEPiK), po ustaniu przesłanek, które spowodowały zatrzymanie dokumentu. Poza
organem właściwym dla rejestracji pojazdu, elektronicznego zwrotu dokumentu, na wniosek właściciela
pojazdu, może dokonać także jednostka organu kontroli ruchu drogowego (Policja, ITD).
2. W przypadku skierowania na badania techniczne pojazdu, gdy upłynął termin dopuszczenia pojazdu do ruchu
określony w pokwitowaniu, lub brak jest wymaganych oznaczeń pojazdu (np. tablic/-y rej.) na wniosek
właściciela organ rejestrujący może dokonać rejestracji czasowej pojazdu. Szczegółowe informacje
w procedurze „Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek właściciela” (COM-RP-V).
3. * Jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu opłaty skarbowej
nie pobiera się.
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