Starostwo Powiatowe w Otwocku
05-400 Otwock, ul. Górna 13
Wydział Komunikacji i Transportu
tel. +48 (22) 778 13 36, 778 13 33;
fax +48 (22) 778 13 36
e-mail: rejestracja@powiat-otwocki.pl

Karta Informacyjna Usługi
WYDANIE DECYZJI O NADANIU CECH IDENTYFIKACYJNYCH
1.

Podstawa Prawna
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096)
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz U. z 2018r. poz.1990),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 grudnia 2017 r.w sprawie rejestracji i
oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U.2017r poz.2355 z późn.zm)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności
organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
(Dz. U. z 2016r.
poz. 1088 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 maja 2013r. w sprawie opłaty ewidencyjnej
stanowiącej przychód Funduszu-Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2013r. poz.617),
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018r. poz.1044)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie i sposobu
przeprowadzenia badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych
badaniach (Dz. U.2017r,poz. 2089 z późn.zm),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu
oraz trybu nadawania umieszczenia w pojazdach cech identyfikacyjnych (Dz. U. 2011r, poz. 1401.)

2.

Wymagane wnioski
- wniosek o wydanie decyzji na nadanie numeru identyfikacyjnego i wykonanie tabliczki znamionowej
zastępczej,

3.

Wymagane załączniki
- dowód rejestracyjny
- karta pojazdu, jeżeli była wydana
a. w przypadku nadania numeru identyfikacyjnego nadwozia, podwozia, ramy w pojeździe nabytym na
licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu
Państwa, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu:
- zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu,
- dowód własności pojazdu nabytego na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie
o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa z adnotacją, że wraz ze sprzedanym pojazdem nie
został przekazany dowód rejestracyjny pojazdu i karta pojazdu, jeżeli była wydana.
b. w przypadku nadania numeru identyfikacyjnego nadwozia, podwozia, ramy w pojeździe, w którym
cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego lub
podczas naprawy:
- opinia rzeczoznawcy samochodowego wskazująca pierwotne cechy identyfikacyjne lub
jednoznacznie wykluczająca ingerencję w polu numerowym w celu umyślnego ich zniszczenia
lub sfałszowania.
c. w przypadku nadania numeru identyfikacyjnego nadwozia, podwozia, ramy w pojeździe
odzyskanym po kradzieży, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu:
- zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu,
- dokument wydany przez organ prowadzący postępowanie w sprawie kradzieży pojazdu, który to
dokument potwierdza dokonanie kradzieży,

- dokument wydany przez organ prowadzący postępowanie w sprawie kradzieży pojazdu, który to
dokument stwierdza tożsamość odzyskanego pojazdu z podaniem numeru podwozia, nadwozia, ramy
oraz zawiera informację na temat losu dokumentów
rejestracyjnych oraz tablic rejestracyjnych.
d. w przypadku nadania numeru identyfikacyjnego nadwozia, podwozia, ramy w pojeździe, którego
markę określa się jako "SAM":
- oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składania fałszywych zeznań, że jest
właścicielem zespołów i części służących do zbudowania pojazdu (druk oświadczenia
e. w przypadku numeru identyfikacyjnego nadwozia, podwozia, ramy w pojeździe, w którym cecha
identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu, a prawomocnym orzeczeniem sądu zostało ustalone
prawo własności pojazdu:
- zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu,
- prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności pojazdu.
f . w przypadku wykonania tabliczki znamionowej zastępczej :
- pisemna informacja właściciela pojazdu o utracie tabliczki znamionowej,
Decyzję wyrażającą zgodę na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej wydaje
się na wniosek właściciela pojazdu w przypadku braku, zniszczenia lub utraty tabliczki znamionowe
lub w przypadku utraty aktualności treści tabliczki znamionowej w zakresie cech identyfikacyjnych

4.

Dokumenty do wglądu
Dokument tożsamości właściciela:
 dowód osobisty w przypadku obywatela polskiego będącego osobą fizyczną,
 wypis z krajowego rejestru sądowego oraz REGON w przypadku przedsiębiorcy posiadającego
osobowość prawną,
 pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości w przypadku działania przez
pełnomocnika

5.

Opłaty
Opłata skarbowa:
1. 10 zł,- za wydanie decyzji nabiciu numeru na nadwoziu. ramie lub podwoziu,
2. 10 zł,- za wydanie decyzji na wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej
3 . 17 zł- za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury
oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury),
Opłaty należy uiścić na konto:
Urząd Miejski w Otwocku
Nr rachunku: 89 8001 0005 2001 0007 9875 0013

6.

Termin załatwienia sprawy
1. Niezwłocznie – sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień
2. Do 1 miesiąca – sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego
3. Do 2 miesięcy – sprawy szczególnie skomplikowane

7.

Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatowe w Otwocku
Wydział Komunikacji i Transportu, parter, pokój 113
Godziny przyjęć:
pon. 8.15 – 16.30
wt. – czw. 8.15 – 15.30
pt. 8.15-14.30

8.

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie
pośrednictwem Starosty Otwockiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

za

