
Wyrejestrowanie pojazdu

Podstawa prawna
 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j.  Dz.U. z 2017 r. ,
poz. 1260 z późn. zm.),

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji  
i oznaczania pojazdów (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.2355 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 (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.1088 z
późn.zm.),

 Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
(t.j. Dz. U. Z 2018 r., poz.578 z późn.),

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie sposobu
unieważniania  dokumentów  pojazdów  wycofanych  z  eksploatacji,  wzorów
zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń
oraz prowadzenia ich ewidencji (t.j Dz.U. z 2010 r., nr 75, poz.476 z późn. zm.),

 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 (t.j. Dz. U. 2002r., nr 44, poz.419 z późn. zm.),

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wyrejestrowanie  .  

2. Załączniki:
a)  w przypadku  przekazania  pojazdu (lub  niekompletnego  pojazdu)  do  przedsiębiorcy

prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów:
- zaświadczenie o demontażu pojazdu lub zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu,
o  których  mowa  w  ustawie  o  recyklingu  pojazdów  wycofanych  z  eksploatacji,  albo
równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie,
      b) w przypadku kradzieży: 
- oświadczenie o kradzieży oraz zaświadczenie z Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży
pojazdu albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży.
     c) w przypadku wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą
lub zbyty za granicę:
-  dokument  potwierdzający  zbycie  pojazdu  oraz  stosowne  oświadczenie  lub  dokument
potwierdzający zarejestrowanie pojazdu za granicą
d) w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w
zakresie prawa własności:
-  dokument  potwierdzający  ten  fakt  oraz  dokument  potwierdzający  wniesienie  przez
właściciela pojazdu opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem
czystości i porządku w gminach.

Do wniosku należy ponadto dołączyć dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeżeli była wydana
oraz tablice rejestracyjne. Przedłożenie tablic rejestracyjnych nie jest wymagane w przypadku
kradzieży pojazdu.

https://cms-files.idcom-web.pl/sites/948/wykaz_spraw/558/wiosek_o_rej_wyrej.pdf
http://bip.poznan.pl/bip/druki.html?co=show&dr_id=22191&type=pdf
http://bip.poznan.pl/bip/druki.html?co=show&dr_id=12372&type=pdf
http://bip.poznan.pl/bip/druki.html?co=show&dr_id=12371&type=pdf
http://bip.poznan.pl/bip/druki.html?co=show&dr_id=15706&type=pdf


W przypadku wywozu pojazdu z kraju lub jego kasacji za granicą, dokumenty sporządzone w
języku obcym należy dołączyć do wniosku o wyrejestrowanie wraz z ich tłumaczeniem na
język polski przez tłumacza przysięgłego.

3.Do wglądu: 
• dokument tożsamości właściciela:
a) dowód osobisty w przypadku obywatela polskiego będącego osobą fizyczną,
b)  paszport  oraz dokument  poświadczający  zameldowanie  na terytorium RP w przypadku
cudzoziemca będącego osobą fizyczną,
c)  pisemne  pełnomocnictwo  oraz  odpowiedni  dokument  tożsamości  pełnomocnika  w
przypadku działania przez pełnomocnika,
•  dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód
opłacenia składki za to ubezpieczenie 

II. OPŁATY:

1.Opłata administracyjna:
•  nie podlega.
2.Opłata ewidencyjna za wydanie:
• nie podlega.
3.Opłata skarbowa: 
•  10  zł  za  wydanie  decyzji  o  wyrejestrowaniu  -  na  rachunek   bankowy  Urzędu  Miasta
Kraśnik. 
• opłata skarbowa za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł. na rachunek  bankowy  Urzędu
Miasta Kraśnik. 
Opłaty można uiścić w trakcie załatwiania sprawy w kasie Starostwa Powiatowego. Piętro I,
pokój 108.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
•  Wyrejestrowanie  pojazdu  następuje  niezwłocznie  po  przedłożeniu  wymaganych
dokumentów, w drodze decyzji administracyjnej


