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Karta Informacyjna Usługi

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO DANE ZAWARTE W UTRACONYM
DOWODZIE REJ. LUB KARCIE POJAZDU

1. Podstawa Prawna
-

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r.,
poz.256)
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz U. z 2020r. poz.110),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie
rejestracji i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych ( Dz. U. z 2017r.
poz.2355 z późn. zm).

2. Wymagane wnioski
- wniosek właściciela o wydanie zaświadczenia

3. Wymagane załączniki
Jeżeli wnioskodawcą jest nowy właściciel, który nie zarejestrował na siebie jeszcze pojazdu:
oryginały dowodów własności (np. umowy, faktury zakupu) potwierdzające kolejno nabycie
pojazdu od właściciela, na którego pojazd był ostatnio zarejestrowany, aż do ostatniego (czyli
aktualnego) właściciela.

4. 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

5. Opłaty
Opłata skarbowa: 17 zł za wydanie zaświadczenia
Opłata skarbowa: 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
UWAGA: z opłaty skarbowej za pełnomocnictwo zwolnieni są małżonkowie, wstępni, zstępni lub
rodzeństwo

6. Termin załatwienia sprawy
W przypadku kompletnych i zgodnych dokumentów za świadczenie potwierdzające dane zawarte
w utraconym dowodzie rejestracyjnym lub karcie pojazdu do rejestracji pojazdu w innym urzędzie
załatwiane jest „od ręki” przy zgłoszeniu.
Pozostałe zaświadczenia: do 7 dni, jeżeli nie zaistnieje konieczność przeprowadzenia
postępowania wyjaśniającego. W takich sytuacjach termin odbioru jest uzgadniany z
pracownikiem urzędu przy złożeniu wniosku.

7. Miejsce załatwienia sprawy
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 za
pośrednictwem Starosty Otwockiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

9. Uwagi
Jeżeli zbywcą pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności potwierdzający
nabycie praw własności przez tego zbywcę dopuszcza się uwierzytelnioną notarialnie kopię tego
dowodu własności

