URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wydział – Centrum Obsługi Mieszkańców

COM-RP-XII

DOKONANIE WPISÓW I WYKREŚLEŃ W DOWODZIE REJESTRACYJNYM:
Podstawa prawna: art. 71 ust. 4, art. 81 ust. 11 pkt 4 i 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.), § 18 ust. 4 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.), art. 12 Ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1278), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie trybu
dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu
rejestracyjnego (Dz. U. z 2004r. Nr 145, poz. 1542), 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 2003r. 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 dokonanie zmian w dowodzie rejestracyjnym – (COM-RP-6) lub
Wniosek o dopisanie współmałżonka do dowodu rejestracyjnego – (COM-RP-7)*
2. Załączniki:
- dowód rejestracyjny,
- karta pojazdu, jeżeli była wydana,
W przypadku zawiadomienia o dokonaniu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania
gazem:
- wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji do zasilania gazem,
- faktura VAT albo rachunek za montaż instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem.
W przypadku zawiadomienia o przystosowaniu pojazdu: do ciągnięcia przyczepy, do nauki jazdy
i egzaminowania, który ma być używany jako taksówka lub ustaniu ww. przypadków:
- zaświadczenie ze stacji kontroli pojazdów potwierdzające, że pojazd odpowiada (lub nie odpowiada)
dodatkowym warunkom technicznym.
W przypadku zawiadomienia o spełnieniu wymagań określonych odpowiednio w art. 86a ust. 2 pkt 1-4
i ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tzw. VAT), w art. 5a pkt 19a lit. a–d
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. PIT), w art. 4a pkt 9a lit.
a-d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tzw. CIT):
- zaświadczenie z dodatkowego badania technicznego pojazdu na okręgowej stacji kontroli pojazdów.
W przypadku zawiadomienia o ustanowieniu (lub wykreśleniu) współwłaściciela (-i) pojazdu*:
- dokument na podstawie którego nastąpiło przeniesienie prawa własności,
W przypadku ustanowienia zastawu rejestrowego:
- aktualny lub pełny odpis z rejestru zastawów, lub zaświadczenie wydane przez centralną informację
o zastawach rejestrowych wskazujące, że dany podmiot jako zastawca określonego przedmiotu zastawu
jest wpisany do rejestru zastawów pod daną pozycją rejestru zastawów.
W przypadku ustania zastawu rejestrowego:
- odpis prawomocnego postanowienia sądu, prowadzącego rejestr zastawów o wykreśleniu zastawu
rejestrowego na pojeździe z rejestru zastawów, lub pisemna informacja o wykreśleniu zastawu
rejestrowego pod danym numerem pozycji rejestru zastawów wraz z podaniem daty wykreślenia oraz
nazwy sądu, który wydał postanowienie o wykreśleniu tego zastawu.
3. Do wglądu:
- dowód osobisty właściciela,
- dowód osobisty współwłaściciela - w przypadku gdy zmiana polega na jego dopisaniu.
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II.

COM-RP-XII

OPŁATY:

Nie pobiera się.
W przypadku dokonania wpisu lub wykreślenia zastawu rejestrowego:
- opłata skarbowa - 17,00 zł
Opłatę należy wnieść na rachunek Miasta Słupska, Plac Zwycięstwa 3 gotówką lub przelewem na konto nr:
35 1140 1153 0000 2175 4200 1010.
W przypadku konieczności wydania pozwolenia czasowego: **
-opłata komunikacyjna za pozwolenie czasowe – 19,00 zł
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).

III.

TERMIN ODPOWIEDZI:

W dniu złożenia wniosku.

IV.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział – Centrum Obsługi Mieszkańców, Plac Zwycięstwa 3, pokój nr 3,
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:

Nie przysługuje.

VI.

UWAGI:

1. Właściciel pojazdu jest zobowiązany zgłosić w przeciągu 30 dni organowi, który wydał dowód
rejestracyjny, wszystkie zmiany danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
2. W przypadku zawiadomienia o dokonaniu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania
gazem, przystosowaniu pojazdu do ciągnięcia przyczepy, do nauki jazdy i egzaminowania, który ma być
używany jako taksówka, o ustanowieniu współwłaściciela (-i) pojazdu, o ustanowieniu zastawu na
pojeździe lub ustaniu ww. przypadków, organ rejestrujący dokonuje odpowiedniej adnotacji (lub
skreślenia) w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu (jeżeli była wydana).
3. Na wniosek właściciela, organ rejestrujący może dokonać wymiany dotychczasowego dowodu
rejestracyjnego na nowy. Szczegółowe informacje w procedurze „Wymiana dowodu rejestracyjnego
z powodu zmian zamieszczonych w nim danych” (COM-RP-X).
4. * W przypadku dopisania współmałżonka do dowodu rejestracyjnego pojazdu wymagana jest obecność
obojga małżonków, celem złożenia oświadczenia woli przez obie strony. W przypadku wnioskowania o
wykreślenie jednego ze współmałżonków z dowodu rejestracyjnego pojazdu wymagany jest dokument
przenoszący prawo własności pojazdu pomiędzy małżonkami.
5. ** W przypadku konieczności wykreślenia właściciela figurującego na zewnętrznej (6 str.)
dotychczasowego dowodu rejestracyjnego wydawane jest pozwolenie czasowe.
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