POWIAT ZGORZELECKI
Możliwości bez granic
Karta usług Nr PO.0143.121.2019
WYDANIE WTÓRNIKA LUB NOWYCH TABLIC REJESTRACYJNYCH
W PRZYPADKU KRADZIEŻY, ZAGUBIENIA LUB ZNISZCZENIA
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Komunikacji, pok. 120, tel.: (75) 77-615-93 wew. 3; fax. (75)77-615-93 wew. 6
Sposób załatwienia sprawy:
Czynność materialno-techniczna - wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych lub nowych tablic
rejestracyjnych
Podstawa prawna:









Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji
i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.
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.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r.
w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia
czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników.
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty
ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów
i Kierowców.

Wymagane dokumenty:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

wniosek o wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych lub nowych tablic rejestracyjnych;
dowód rejestracyjny;
kartę pojazdu, jeżeli była wydana;
polisę OC;
tablice rejestracyjne - w przypadku zniszczenia;
stosowne oświadczenie właściciela o zagubieniu lub kradzieży tablic rejestracyjnych;
ważny dokument tożsamości (do wglądu), w przypadku osoby fizycznej;
aktualny odpis z KRS (wydany nie później niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku),
zaświadczenie o nadaniu nr REGON – osoby prawne. Sprawy rejestracji mogą
załatwiać wyłącznie osoby upoważnione do reprezentowania firmy;
9. w przypadku, gdy właścicielem pojazdu jest cudzoziemiec, firma zagraniczna
lub zagraniczne: ośrodki kultury, fundacje, korespondenci prasowi wymagane są:
a) dokument tożsamości cudzoziemca: paszport oraz wiza pobytowa
i potwierdzenie czasowego pobytu lub karta czasowego pobytu lub
potwierdzenie czasowego zameldowania cudzoziemca (do wglądu) – osoba
fizyczna,
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b) zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji przedsiębiorstw
przedsiębiorców zagranicznych wydane przez Ministra Gospodarki lub odpis
z KRS dla oddziału zagranicznego przedsiębiorcy (wydany nie później
niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku), (do wglądu) – firma zagraniczna.
Ośrodki kultury, fundacje, korespondenci prasowi – umowy międzynarodowe,
zaświadczenia z ambasad, akredytacje (do wglądu).
Opłaty:
1. Opłata ewidencyjna za wydanie:
a) zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych
2. Opłata komunikacyjna za wydanie:
a) znaków legalizacyjnych
b) tablic (tablicy) rejestracyjnych:
 tablic indywidualnych
 jednej tablicy indywidualnej
 tablic rejestracyjnych samochodowych
 jednej tablicy samochodowej
 tablic motocyklowych, ciągnikowych, na przyczepę
 tablic motorowerowych
Łączna opłata – wtórnik tablic rejestracyjnych :
 samochód (kpl. tablic)
 samochód (1 szt.)
 motocykl, przyczepa, ciągnik rolniczy
 motorower
Łączna opłata – nowe tablice rejestracyjne:
 samochód
 motocykl, przyczepa, ciągnik rolniczy
 motorower

0,50 zł
12,50 zł
80,00
40,00
80,00
40,00
40,00
30,00

zł
zł
zł
zł
zł
zł

93,00 zł
53,00 zł
53,00/93,00 zł1
43,00/73,00 zł1

185,50 zł
126,50 /166,50 zł1
116,50 / 146,50 zł1

Wymienionych powyżej opłat właściciel pojazdu powinien dokonać
na konto Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu Bank Millenium S.A,
Nr konta 93 1160 2202 0000 0001 7458 7393.
W przypadku dokonania przelewu w formie elektronicznej,
w tytule opłaty należy wskazać numer VIN.
Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie – sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień.
Tryb odwoławczy:
Uprawnienie do korzystania ze środków odwoławczych przysługuje od decyzji i postanowień
wydawanych w toku postępowania lub kończących postępowanie administracyjne.

1

W przypadku trójkołowego motocykla i pojazdu samochodowego posiadającego homologację według wymagań dla
kategorii L5 oraz trójkołowego motoroweru i pojazdu samochodowego posiadającego homologację według wymagań dla
kategorii L2, określonych w przepisach o homologacji pojazdów, tablice umieszcza się również z przodu, jeżeli posiadają
specjalne miejsce do jej umieszczenia.
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Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu,
reprezentowane przez Starostę Zgorzeleckiego, którego siedziba znajduje się w Zgorzelcu,
przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8A, 59-900 Zgorzelec.
2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się
listownie na adres Administratora,
telefonicznie (603 154 875) lub drogą mailową:
iod@powiat.zgorzelec.pl.
3. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO:
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym; ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego wraz z aktami wykonawczymi do
wymienionych ustaw oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie udzielonej zgody
w celu wydania wtórnika lub nowych tablic rejestracyjnych w przypadku kradzieży, zagubienia
lub zniszczenia.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie
przepisów prawa. Ponadto mogą być one ujawniane podmiotom, z którymi Administrator
zawarł umowy na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych
wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu oraz świadczenia usługi serwera mailowego.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody sprzed jej cofnięcia.
6. Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO);
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa; Telefon: 22 531 03 00.
7. Pani/Pana dane, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.
8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest obligatoryjne. Konsekwencją
nie podania tych danych będzie brak możliwości realizacji wniosku i zadania nałożonego
ustawą na Administratora. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne a
zgoda na ich przetwarzania może zostać cofnięta w dowolnym momencie (kontakt listowny
na adres Administratora bądź na adres e-mail: iod@powiat.zgorzelec.pl).
9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, od daty zakończenia sprawy przez okres
przewidziany dla archiwizacji dokumentów i wskazany dla danego rodzaju sprawy
w obowiązującym jednolitym rzeczowym wykazie akt organów powiatu i starostw
powiatowych.
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…………………………………
(nr rejestracyjny)

…………........………………….
(miejscowość, data)

…………………………………
(dane właściciela pojazdu)

Starosta Zgorzelecki
59-900 Zgorzelec
ul. Boh. II AWP 8A
…………………………………
(adres właściciela pojazdu)

WNIOSEK
O WYDANIE WTÓRNIKA*/ NOWYCH* TABLIC REJESTRACYJNYCH POJAZDU
W związku z kradzieżą*/zagubieniem*/zniszczeniem* tablic/ tablicy rejestracyjnej*/ ,
proszę o wydanie wtórnika*/ nowych* tablic rejestracyjnych pojazdu oraz wymianę
dowodu* rejestracyjnego dla następującego pojazdu:
1. marka, model: ………………………..............................................………………..……………………………
2. rodzaj pojazdu: …………………………………………................................................………………………..
3. numer VIN (nr nadwozia/podwozia): …………………………………..................................…………
4. numer karty pojazdu: ……………………………………………………..........................................……….
W przypadku odnalezienia się ww. tablic, zobowiązuję się zwrócić je do tut. urzędu.
Do wniosku załączam następujące dokumenty:
1. dowód rejestracyjny
2. kartę pojazdu
3. polisę OC
4. ….....................................................……………….
5. ..............................................................................
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej oraz znane mi są
przysługujące prawa dotyczące ochrony moich danych osobowych.
W związku z podaniem numeru telefonu wyrażam zgodę na jego wykorzystanie w celu
realizacji czynności administracyjnych prowadzonych przez Wydział Komunikacji.
......................................................
(data i czytelny podpis)
*zaznacz właściwe

Zostałem/am poinformowany/a o obowiązku dostarczenia dowodu rejestracyjnego oraz ……….……
rejestracyjnej(ych) w dniu odbioru wtórnika tablic rejestracyjnych.

tablic(y)

.........................................................
(podpis)

