URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wydział – Centrum Obsługi Mieszkańców

COM-RP-IX

WYDANIE DECYZJI NA NADANIE I UMIESZCZENIE NUMERÓW
IDENTYFIKACYJNYCH / WYKONANIE TABLICZKI ZNAMIONOWEJ ZASTĘPCZEJ
Podstawa prawna: art. 66a ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z
2018 r. poz. 1990 ze zm.), § 38 i 39 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
2019r. poz. 1000), Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).

I.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o nadanie cech identyfikacyjnych / wykonanie tabliczki znamionowej - (COM-RP-4).
2. Załączniki:
- dowód rejestracyjny - w przypadku pojazdu zarejestrowanego,
- karta pojazdu - w przypadku pojazdu zarejestrowanego, jeżeli była wydana,
W przypadku braku, utraty lub zniszczenia tabliczki znamionowej (gdy jest wymagana):
- zaświadczenie ze stacji kontroli pojazdów.
W przypadku pojazdu w którym dokonano wymiany ramy lub podwozia na ramę lub podwozie bez
numeracji fabrycznej:
- dowód własności ramy, podwozia.
W przypadku pojazdu odzyskanego po kradzieży, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub
sfałszowaniu:
- dokument stwierdzający odzyskanie pojazdu.
W przypadku pojazdu nabytego na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o
przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, w którym cecha uległa zatarciu lub sfałszowaniu:
- dokument stwierdzający nabycie pojazdu.
W przypadku pojazdu, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu a sąd ustalił prawo
własności pojazdu:
- prawomocne orzeczenie sądu ustalające prawo własności pojazdu.
W przypadku gdy cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku
drogowego albo podczas naprawy:
- opinia rzeczoznawcy samochodowego wskazująca pierwotne cechy identyfikacyjne lub jednoznacznie
wykluczająca ingerencję w pole numerowe w celu jego umyślnego zniszczenia lub zafałszowania.
3. Do wglądu:
- dowód osobisty.

II.

OPŁATY:

Opłata skarbowa:
Za wydanie decyzji o nadaniu i nabiciu cechy identyfikacyjnej lub decyzji na wykonanie i umieszczenie
tabliczki znamionowej zastępczej - 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).
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III.

COM-RP-IX

TERMIN ODPOWIEDZI:

Wniosek jest rozpatrywany w dniu jego złożenia - decyzja jest wydawana do 7 dni od dnia złożenia
wniosku.

IV.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział – Centrum Obsługi Mieszkańców, Plac Zwycięstwa 3, pokój nr 3,
W przypadku wniosku o nadanie numeru nadwozia / podwozia / ramy – pokój nr 02
tel.: (59) 84 88 374, (59) 84 88 378, (59) 84 88 423, 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. Organ rejestrujący wydaje skierowanie na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej
w przypadku jej braku, utraty, zniszczenia lub utraty aktualności zawartych na niej danych.
2. Na wniosku (COM-RP-4), należy wskazać stację kontroli pojazdów, na której zostaną umieszczone
cechy identyfikacyjne pojazdu. Stacjami upoważnionymi do wykonywania ww. czynności na terenie
miasta Słupska są niżej wymienione okręgowe stacje kontroli pojazdów:
- Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku (ul. Mierosławskiego 10)
- OKTAN Brzeski Grzenkowicz Sp. Jawna (ul. Portowa 10)
- „CARTUR Włodzimierz Gadera” (ul. Bauera 1).
3.
Po umieszczeniu cech identyfikacyjnych, stacja kontroli pojazdów wystawia zaświadczenie
potwierdzające ten fakt. Jest ono podstawą do zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu,
jeżeli była wydana (w przypadku pojazdu zarejestrowanego).
4.
Zmiana numeru identyfikacyjnego powoduje konieczność wymiany dowodu rejestracyjnego szczegółowe informacje w procedurze „Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu zmian
zamieszczonych w nim danych” (COM-RP-X).
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