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Nazwa usługi:

ZAWIADOMIENIE O WPROWADZENIU W POJEŹDZIE ZAREJESTROWANYM ZMIAN
KONSTRUKCYJNYCH ZMIENIAJĄCY RODZAJ POJAZDU
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z
późn. zm.),
2. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst
jednolity Dz. U. Nr 186, poz.1322 z 2007 r. z późn.zm.),
3. 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 (tekst
jednolity Dz. U. Nr 137, poz.968 z 2007 r. z późn.zm),
4. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu
przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach
(Dz.U.Nr 155, poz.1232 z 2009 r.).
Wymagane dokumenty:
Zawiadomienie o wprowadzeniu w pojeździe zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu
oraz:
1. Dokument potwierdzający, że dokonane zmiany konstrukcyjne zmieniające rodzaj pojazdu wykonane zostały
przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w tym zakresie.
2. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego potwierdzające, że dokonane zmiany są zgodne z
przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów.
3. Dowód rejestracyjny.
4. Karta pojazdu (jeżeli była wydana).
5. Tablice rejestracyjne
6. Dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taka działalność,
7. Aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym
Rejestrze Sądowym,
8. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, nalepek legalizacyjnych oraz
opłaty ewidencyjnej.
Opłaty:
68,50 zł wydanie dowodu rejestracyjnego
Opłatę za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic /tablicy/ rejestracyjnych wraz z opłatą
ewidencyjną uiszcza się na konto Starostwa Powiatowego w Piszu:
- 5893640000200208400015005.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie
dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdu (Dz.U. Nr 230, poz. 2302 z
późn. zm.)
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Wystawienie nowego dowodu rejestracyjnego z aktualnymi danymi następuje w drodze decyzji administracyjnej.
Po złożeniu wniosku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący dokonuje adnotacji w dotychczasowym
dowodzie rejestracyjnym potwierdzającej zgłoszenie zmian, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny z nowymi
danymi w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Dotychczasowy dokument należy przed upływem
wyznaczonego terminu wymienić w tut. urzędzie na nowy dowód rejestracyjny z aktualnymi danymi.
Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
Wydziału Komunikacji i Transportu
ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
tel. (87) 4254713, 4254714
fax: (87) 4254711
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Tryb odwoławczy:
Od decyzji odmawiającej wydania dowodu rejestracyjnego po zawiadomieniu o wprowadzeniu w pojeździe zmian
konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Starosty Piskiego w terminie 14 dni od
daty jej doręczenia.
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