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                                   Karta Informacyjna Usługi 
 

ADNOTACJI W DOWODZIE REJESTRACYJNYM VAT, PIT, CIT, HAK, TAXI, L, EURO 

 

I. Podstawa Prawna 

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
z 2020 r. poz.256) 

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022r. poz.988), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 31 sierpnia 2022. w sprawie rejestracji  
i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych ( Dz. U. z 2022r. poz.1847 z późn. 
zm), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2022 r. w sprawie szczegółowych 
czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów tych 
sprawach (Dz. U. z 2022r. poz.1849 z późn. zm), 

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r.  poz.1923), 

 

II. Wymagane dokumenty 

     -wniosek             zgodny z obowiązującym wzorem – plik   do pobrania) 

    Załączniki 

 oryginał dowodu rejestracyjnego, 
 oryginał zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym w przypadku 

przystosowania pojazdu do ciągnięcia przyczepy lub TAXI, VAT, PIT, CIT oraz L; 

III. Dokumenty do wglądu 

Dokument tożsamości właściciela: 

a) dowód osobisty w przypadku obywatela polskiego będącego osobą fizyczną, 

b) wypis z krajowego rejestru sądowego oraz REGON w przypadku przedsiębiorcy 
       posiadającego   osobowość prawną, 

c)   pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości w przypadku działania 

       przez pełnomocnika 

 

IV. Opłaty 

Bez opłat 

  

V. Termin załatwienia sprawy 

- Niezwłocznie – sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień. 



- Do 1 miesiąca – sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego. 

- Do 2 miesięcy – sprawy szczególnie skomplikowane. 

VI. Miejsce załatwienia sprawy 
Starostwo Powiatowe w Otwocku 
ul. Górna 13, 05-400 Otwock 
Wydział Komunikacji i Transportu, parter pokój 113 
tel. /22/ 600 7 138, 600 7 139, 600 7 140 

e-mail: rejestracja@powiat-otwocki.pl 

godz. przyjęć interesantów: poniedziałek 8.15-16.30,  

                                             wtorek - czwartek 8.15-15.30, 

                                              piątek 8.15-14.30 

 
VII. Tryb odwoławczy  
 

Nie przysługuje 
 
    

VIII. Uwagi 

 W przypadku wniosku o dokonanie w dowodzie rejestracyjnym wpisu potwierdzającego 
spełnienie przez ten pojazd innej normy dotyczącej poziomu emisji spalin Euro, niż to wynika 
z ustalenia na podstawie roku produkcji pojazdu, należy przedstawić oświadczenie 
producenta pojazdu lub jego upoważnionego przedstawiciela, że pojazd spełnia określoną 
normę dotyczącą poziomu emisji spalin Euro. 

 W  przypadku gdy pojazd jest przedmiotem współwłasności, wniosek, może złożyć każdy ze 
współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, że działa za zgodą 
większości współwłaścicieli                               . 
 

 

 
 
 

mailto:rejestracja@powiat-otwocki.pl

