WYREJESTROWANIE POJAZDU W PRZYPADKU PRZEKAZANIA DO STACJI
DEMONTAŻU
Wymagane dokumenty
•
•

wniosek ,
oryginał zaświadczenia, lub równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie, wraz z
tłumaczeniem na język polski o demontażu lub przyjęciu niekompletnego pojazdu, (zespołu pojazdu posiadającego
numer VIN lub numer nadwozia, podwozia albo ramy),

•

oryginał dotychczasowego dowodu rejestracyjnego,

•

oryginał karty pojazdu (jeżeli była wydana),

•

tablicę(e) rejestracyjne,

•

•
•

w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, jeżeli była wydana, lub tablic(y)
rejestracyjnych właściciel pojazdu składa stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie
fałszywych zeznań,
dowód tożsamości,
pełnomocnictwo – w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę ( za
wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta),

•

dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

•

polisa OC lub inny dokument potwierdzający ważność ubezpieczenia,

Opłaty
Przy składaniu wniosku pobierana jest opłata skarbowa za wydanie decyzji w wysokości 10,00 zł , ponadto
w
przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową w
wysokości 17 zł.
Termin i sposób załatwiania
Wyrejestrowanie pojazdu następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów, w drodze decyzji
administracyjnej.
Podstawa prawna
•

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.Nr 108, poz.908 z
2005 r. z późn. zm.),

•

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania
pojazdów (tekst jednolity Dz.U.Nr 186, poz.1322 z 2007 r. z późn.zm.),

•

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności
organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
(tekst jednolity Dz.U.Nr 137, poz.968 z 2007 r. z późn.zm.),

•

ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U.Nr 25,
poz.202 z późn.zm.),

•

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie sposobu unieważniania
dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu
przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji (Dz.U.Nr 62, poz.554),

•

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.Nr 44, poz.419 z późn.zm.),

•

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.Nr 98,
poz.1071 z 2000 r z późn.zm.).

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Sanockiego.

w

