POWIAT ZGORZELECKI
Możliwości bez granic
Karta usług Nr PO.0143.123.2019
WYDANIE ZGODY NA WYKONANIE I UMIESZCZENIE TABLICZKI ZNAMIONOWEJ LUB
NADANIE CECH IDENTYFIKACYJNYCH POJAZDU
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Komunikacji, pok. 120, tel.: (75) 77-615-93 wew. 3; fax. (75)77-615-93 wew. 6.
Sposób załatwienia sprawy:
Decyzja administracyjna
Podstawa prawna:







Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji
i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych;
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia;
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011r. w sprawie szczegółowego
sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych.

Wymagane dokumenty:
I.

Nadanie cech identyfikacyjnych, w przypadku pojazdu:
1.
zbudowanego przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej,
którego markę określa się jako „SAM”:
a)
wniosek;
b)
oświadczenie, że jest właścicielem zespołów i części służących do zbudowania tego
pojazdu;
c)
dopuszczenie jednostkowe pojazdu, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy;
2.
w którym dokonano wymiany ramy, podwozia lub silnika na odpowiednio ramę, podwozie
lub silnik bez numeracji fabrycznej:
a)
wniosek;
b)
dowód własności ramy, lub podwozia bez numeracji fabrycznej;
c)
dowód rejestracyjny;
d)
karta pojazdu, jeśli była wydana;
3.
odzyskanego po kradzieży, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub
sfałszowaniu:
a)
wniosek;
b)
dokumenty stwierdzające odzyskanie pojazdu po kradzieży, w którym zatarto lub
sfałszowano cechy identyfikacyjne pojazdu (postanowienie prokuratora lub zaświadczenie
wydane przez organa policji) potwierdzające zatarcie lub sfałszowanie cechy
identyfikacyjnej;
c)
karta pojazdu, jeżeli była wydana;
4.
nabytego na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku
pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub
sfałszowaniu:
a)
wniosek;
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b)
dokumenty stwierdzające nabycie pojazdu na licytacji publicznej lub od podmiotu
wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa (rachunek,
faktura) potwierdzające zatarcie lub sfałszowanie cechy identyfikacyjnej;
5.
w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu a prawomocnym
orzeczeniem sądu zostało ustalone prawo własności pojazdu:
a)
wniosek;
b)
prawomocne orzeczenie sądu ustalające prawo własności pojazdu potwierdzające
zatarcie lub sfałszowanie cechy identyfikacyjnej;
c)
dowód rejestracyjny, jeśli stronie został wydany;
6.
w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas
wypadku drogowego lub naprawy:
a)
wniosek;
b)
dowód własności pojazdu jeżeli pojazd jest przerejestrowywany bądź jest
rejestrowany po raz pierwszy w kraju;
c)
dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany;
d)
karta pojazdu, jeżeli była wydana;
e)
opinia rzeczoznawcy samochodowego, która powinna wskazywać pierwotne cechy
identyfikacyjne lub jednoznacznie wykluczać ingerencję w pole numerowe w celu
umyślnego ich zniszczenia lub zafałszowania;
7.
zabytkowego, w którym cecha identyfikacyjna nie została umieszczona:
a) wniosek;
b) dowód własności;
c) dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany lub
d) oświadczenia właściciela pojazdu, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej.
II. Zgoda na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej
1. wniosek właściciela;
2.
zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym z wynikiem negatywnym
potwierdzające:
a) brak, utratę lub zniszczenie tabliczki znamionowej;
b) utratę aktualności treści tabliczki znamionowej w zakresie określenia cech
identyfikacyjnych pojazdu;
c) ważny dokument tożsamości.
Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie decyzji

10,00 zł

Opłatę skarbową właściciel pojazdu powinien uiścić na rachunek bankowy
Urzędu Miasta w Zgorzelcu
Nr konta: 86 1240 3464 1111 0010 6448 8360

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie - sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień.
Tryb odwoławczy: Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze w terminie
14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Starosty Zgorzeleckiego.
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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 16 listopada 2006 r. o opłacie
skarbowej; 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 nadania cech identyfikacyjnych pojazdu.
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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..........................................................
(numer rejestracyjny)

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

..............................................................
(dane właściciela)

Starosta Zgorzelecki
..............................................................
(adres właściciela)

59-900 Zgorzelec
ul. Boh. II AWP 8A

................................................................
(PESEL/REGON)

WNIOSEK O
WYDANIE ZGODY NA WYKONANIE I UMIESZCZENIE TABLICZKI ZNAMIONOWEJ*/
NADANIE CECH IDENTYFIKACYJNYCH*
Wnoszę o*:
I. Wydanie zgody na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej z
powodu:
1. braku, utraty lub zniszczenia tabliczki znamionowej*;
2. utraty aktualności treści tabliczki znamionowej w zakresie określenia cech
identyfikacyjnych pojazdu*,
II. Wydanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych dla pojazdu:
1.zbudowanego przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej,
którego markę określa się jako "SAM"*;
2. w którym dokonano wymiany ramy lub podwozia na odpowiednio ramę lub podwozie
bez numeru fabrycznego*;
3. odzyskanego po kradzieży, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub
sfałszowaniu*;
4. nabytego na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o
przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, w którym cecha identyfikacyjna uległa
zatarciu lub sfałszowaniu*;
5. w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu, a prawomocnym
orzeczeniem sądu zostało ustalone prawo własności pojazdu;
6. w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas
wypadku drogowego albo podczas naprawy*;
7. zabytkowego, w którym cecha identyfikacyjna nie została umieszczona*.
na stacji diagnostycznej .......................……………………………………………………………………………………
w następującym pojeździe:
1.

marka, model: ......................................................................................................................................................

2.

numer VIN (nr nadwozia/podwozia): ......................................................................................................

3.

numer karty pojazdu: .......................................................................................................................................

Do wniosku załączam następujące dokumenty:
1. dowód rejestracyjny*
2. zaświadczenie z badania technicznego pojazdu*
3. ..................................................................................................
4. ...................................................................................................
5. ....................................................................................................
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej oraz znane mi są
przysługujące prawa dotyczące ochrony moich danych osobowych.

.....................................................
(data i czytelny podpis)
*zaznacz właściwe

