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KARTA USŁUG NR WK/31.0 
 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI 

 

1.Nazwa usługi: 
   Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku z brakiem miejsc na kolejne wpisy terminów następnego badania technicznego  
   pojazdu. 

2. Podstawa prawna: 

 ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z z 2022 r. poz.988 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022r. poz.2000 z późn. zm.), 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, 
wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów 
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1847) 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 04 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie 
dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników 
(Dz. U. z 2022r., poz. 1848) 

 rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej 
przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2022r. poz. 1857). 

 
3.Wymagane dokumenty: 

 wniosek , 

 dowód rejestracyjny, 

 zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego, 

 dowód osobisty (dotyczy osób fizycznych) lub aktualny wyciąg z KRS i REGON (dotyczy podmiotów posiadających 
osobowość prawną), 

 pełnomocnictwo albo oświadczenie, że działa za zgodą większości współwłaścicieli. 
 

4. Opłaty  
   Opłata rejestracyjna i ewidencyjna: 

 54 zł – dowód rejestracyjny, 18,50- pozwolenie czasowe (na wniosek), opłata ewidencyjna 0,50 zł za dokument. 
 
    Opłaty można uiszczać w siedzibie urzędu kartą płatniczą lub na rachunki bankowe:: 
    - 80 1160 2202 0000 0004 8664 2350 - dokumenty komunikacyjne 
    - 45 1160 2202 0000 0004 8664 2786 - opłata ewidencyjna. 
 
 

5.Termin załatwienia sprawy : 

 do 30 dni. 

6. Odpowiedzialność za załatwienie sprawy: 

 Nazwa Wydziału: Wydział Komunikacji 

 Nr pokoju: 11 

 Nr telefonu: 55 247 28 72 

 Adres e-mail: rejestracja.komunikacja@nowydworgdanski.pl 
                         k.klebucka@nowydworgdanski.pl 
                         k.gilka@nowydworgdanski.pl 
 

 Godziny pracy: pon., wt., czw., .: 7.30 – 15.30; śr.: 7.30 – 16.30, pt.: 7.30 – 14.30 
 

7. Tryb odwoławczy: 
    Brak  
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8. Uwagi: 
    Strona może działać przez pełnomocnika, a pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. 
    W przypadku załatwiania sprawy za pośrednictwem pełnomocnika opłata skarbowa wynosi 17,00 zł od każdej osoby  
    upoważniającej. Opłaty tej można dokonać w kasie tutejszego urzędu, na konto Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze 
    Gdańskim nr  26 8306 0003 0000 8006 2000 0010 lub w kasie Urzędu Miejskiego. Zwolnieniu od opłaty skarbowej podlega 
    pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dziecko, wnuk) lub rodzeństwu.  
 
        Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając 
pełnomocnictwo albo oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli. 
 
 
 
 

 


