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KARTA USŁUG NR WK/32.0 
 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI 

 

1.Nazwa usługi: 
   Wyrejestrowanie pojazdu 
 

2. Podstawa prawna: 

 ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. 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), 

 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. – Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (tj. Dz. U. z 2020 r.  
poz. 2056) 

 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)  

3.Wymagane dokumenty: 

 W przypadku przekazania pojazdu (kompletnego bądź niekompletnego) do przedsiębiorcy prowadzącego stację 
demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów: 

 wniosek; zaświadczenie o demontażu pojazdu, o którym mowa w ustawie o recyklingu pojazdów, albo równoważny  
dokument, wydany w innym państwie; dowód rejestracyjny; tablice (tablicę) rejestracyjne (ą); dodatkową tablicę 
rejestracyjną, jeżeli była wydana; dowód osobisty. 

 

 W przypadku kradzieży pojazdu: 

 wniosek; dowód rejestracyjny; stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych 
zeznań;  dodatkową tablicę rejestracyjną, jeżeli była wydana; dowód osobisty. 

  

 W przypadku wywozu pojazdu z kraju, jeżeli  pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę): 

 wniosek; dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę i oświadczenie lub kopię dokumentu  
potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą; dodatkową tablicę rejestracyjną, jeżeli była wydana; dowód 
osobisty. 

  

 W przypadku zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą: 

 wniosek; dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą; dowód rejestracyjny; tablice (tablicę) 
rejestracyjne (ą); dodatkową tablicę rejestracyjną, jeżeli była wydana; dowód osobisty. 

  

 W przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa 
własności: 

 wniosek; dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu; dowód rejestracyjny; tablice (ę) 
rejestracyjne (ą); dodatkową tablicę rejestracyjną, jeżeli była wydana; dokument potwierdzający wniesienie opłaty na 
rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach; dowód osobisty. 

 

4. Opłaty : 
   Za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu na wniosek właściciela pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 10 zł. 
    Opłaty 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. 
 

5.Termin załatwienia sprawy : 
    Wyrejestrowanie pojazdu następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów, w drodze decyzji     
    administracyjnej. 
 

6. Odpowiedzialność za załatwienie sprawy: 

 Nazwa Wydziału: Wydział Komunikacji 

 Nr pokoju: 11 

http://www.nowydworgdanski.pl/


 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: 
    Od decyzji administracyjnej zgodnie z art. 127 § 2 i art. 129 kpa przysługuje stronie prawo wniesienia 
    odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem Starosty Nowodworskiego  
    w terminie  14 dni od dnia doręczenia decyzji. 
 

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.  
 
     Dokumenty sporządzone w języku obcym należy dołączyć do wniosku o wyrejestrowanie wraz z ich tłumaczeniem na  
     język polski przez tłumacza przysięgłego. 
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