URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wydział – Centrum Obsługi Mieszkańców

COM-RP-XIV

WYMIANA TABLIC REJESTRACYJNYCH (ZE ZMIANĄ NUMERU REJESTRACYJNEGO)
Podstawa prawna: art. 71 ust. 2, art. 73 ust. 1, art. 75b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1990 ze zm.), § 15, § 53 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.), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9
maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic
(tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2016 r., poz. 689 ze zm.),
Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r.
w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku
legalizacyjnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 481 ze zm.), 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), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z
2018 r. poz. 2096).

I.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o dorobienie / wymianę tablic rejestracyjnych – (COM-RP-8)
2. Załączniki:
- dowód rejestracyjny,
- karta pojazdu, jeżeli była wydana,
- oświadczenie o utracie tablic (tablicy) rejestracyjnych,
W przypadku utraty 1 sztuki lub zniszczenia:
- tablica / tablice rejestracyjne,
W przypadku kradzieży:
- zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży tablic
(tablicy) rejestracyjnych.
3. Do wglądu:
- dowód osobisty,
- polisa ubezpieczenia OC.
II.

OPŁATY:

Opłata komunikacyjna:
- za pozwolenie czasowe - 14,00 zł (w tym 0,50 zł opłata ewidencyjna),
- za dowód rejestracyjny - 54,50 zł (w tym 0,50 zł opłata ewidencyjna),
- za nalepkę kontrolną dla pojazdu samochodowego - 19,00 zł (w tym 0,50 zł opłata ewidencyjna),
- za komplet znaków legalizacyjnych - 13,00 zł (w tym 0,50 zł opłata ewidencyjna),
- za tablice rejestracyjne samochodowe - 80,00 zł,
- za tablicę rejestracyjną motocyklową - 40,00 zł,
- za tablicę rejestracyjną na przyczepę - 40,00 zł,
- za tablicę rejestracyjną motorowerową - 30,00 zł,
- za komplet tablic rejestracyjnych indywidualnych - 1000,00 zł ,
- za tablicę rejestracyjną indywidualną - 500,00 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 w Urzędzie Miejskim
w Słupsku lub w placówkach mBanku.
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Wpłat bezgotówkowych (za pomocą karty) można dokonać w terminalach płatniczych na sali
obsługi interesantów (pok. 3).
III.

TERMIN ODPOWIEDZI:

W dniu złożenia wniosku (w pokoju 3) właściciel otrzymuje nowe (zalegalizowane) tablice
rejestracyjne wraz z nalepką kontrolną i pozwoleniem czasowym ważnym 30 dni. Po 14 dniach
należy odebrać spersonalizowany dowód rejestracyjny w pokoju 4.
IV.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział – Centrum Obsługi Mieszkańców, Plac Zwycięstwa 3, pokój nr 3,
telefon (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. Na wniosek właściciela, organ rejestrujący może wydać wtórnik tablic rejestracyjnych (dotyczy
„białych” tablic rejestracyjnych - „GS…”) z zachowaniem dotychczasowego numeru.
Szczegółowe informacje w procedurze „Wtórnik tablic rejestracyjnych (z zachowaniem
dotychczasowego numeru)” (COM-RP-XIII).
2. Organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu może wymienić posiadane tablice (tablicę)
rejestracyjne na tablice z nowym numerem rejestracyjnym, po zwrocie dotychczasowych tablic
(tablicy) rejestracyjnych.
3. Organ rejestrujący na wniosek właściciela może wydać tablice rejestracyjne jednorzędowe
zmniejszone (do oznaczania pojazdów silnikowych posiadających zmniejszone wymiary miejsca
konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablicy rejestracyjnej, z wyłączeniem motocykli,
ciągników rolniczych i pojazdów rodzaju „samochodowy inny”), po złożeniu stosownego
oświadczenia. W powyższym przypadku organ rejestrujący dokonuje przerejestrowania pojazdu.
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