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STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU
UL. GÓRNA 13
05 – 400 OTWOCK

Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją
w skutek ich utraty lub zniszczenia
Wydział/Jednostka prowadząca
Wydział Komunikacji, Biuro Rejestracji Pojazdów i Stacji Kontroli Pojazdów , Otwock,
ul. Górna 13, parter – pokój 113 tel. 22 778 13 36, 22 778 13 33

Wymagane dokumenty
Wypełniony wniosek o rejestrację oraz:
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

dowód rejestracyjny,
karta pojazdu, jeżeli była wydana,
tablica (e) rejestracyjna - podlegająca wymianie w przypadku jej zniszczenia
zaświadczenie z policji potwierdzające fakt zgłoszenia utraty tablic (y)
rejestracyjnych, w przypadku kradzieży tych tablic (y),
oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, w
przypadku zagubienia tablic (y) rejestracyjnych przez właściciela, określające
okoliczności utraty tablic (y),
dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych, a także zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność,
aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON - w przypadku
podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby
załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje
uprawnione organy lub prokurenta),
dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub
dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie,
dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

Miejsce złożenia dokumentów
Wydział Komunikacji, Biuro Rejestracji Pojazdów i Stacji Kontroli Pojazdów , Otwock,
ul. Górna 13, parter – pokój 113 tel. 22 778 13 36, 22 778 13 33

Opłaty
Na konto Powiatu Otwockiego - Bank Spółdzielczy w Otwocku ul. Kołłątaja 1B, 05-400
Otwock 61 8001 0005 2001 0007 2528 0001, u w kasie Starostwa uiszcza się opłatę
(warunkiem uznania opłaty bądź przelewu jest prawidłowe opisanie na dokumencie
płatniczym nr nadwozia (VIN)/podwozia lub ramy pojazdu, którego dotyczy opłata oraz
podstawy opłaty, na którą każdorazowo składa się opłata komunikacyjna i opłata
ewidencyjna w kwotach wymienionych poniżej):
UWAGA: klikając na odpowiednią sumę opłaty, można przejść bezpośrednio do gotowego
formularza wpłaty, który należy uzupełnić jedynie o dane wpłacającego, a następnie
wydrukować
•
•

•

w wysokości 180,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 178,50 zł oraz opłata
ewidencyjna 2,00 zł) - w przypadku pojazdów samochodowych,
w wysokości 121,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 120,00 zł oraz opłata
ewidencyjna 1,50 zł) - w przypadku motocykli, przyczep i naczep oraz ciągników
rolniczych,
w wysokości 111,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 110,00 zł oraz opłata
ewidencyjna 1,50 zł) - w przypadku motorowerów.

Ponadto w przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy
dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł płatną w kasie Starostwa na konto
Urzędu Miasta Otwock – nr konta 8980010005200100798750013

Termin i sposób załatwienia
Wydanie nowych tablic rejestracyjnych z nową numeracją (a co za tym idzie również nowego
dowodu rejestracyjnego) następuje w drodze decyzji administracyjnej, z tym, że w
przypadkach takich, po złożeniu wniosku o rejestrację, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni, wydając nowe
tablice i zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów
Wartościowych w Warszawie. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym
momencie pozwolenie czasowe, które przed upływem wyznaczonego terminu należy
wymienić w tut. urzędzie na dowód rejestracyjny.

Podstawa prawna
•
•
•

•

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity
Dz. U. z 2012 r. poz.1137 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.),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie trybu
legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku
legalizacyjnego (Dz. U. Nr 133, poz.1122 z 2002 r. z późn. zm.).

Tryb odwoławczy
Od decyzji odmawiającej wydania nowych tablic (y) rejestracyjnych przysługuje stronie
prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, w
terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Otwockiego.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

