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KARTA USŁUG NR:

13KOM

Stron 1

WYDZIAŁ: KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

Wersja 3

Nazwa usługi:

WTÓRNIK TABLIC/TABLICY REJESTRACYJNEJ
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)
Wymagane dokumenty:
Wypełniony wniosek oraz:
1. Dowód osobisty.
2. Dowód rejestracyjny pojazdu.
3. Kartę pojazdu, jeżeli była wydana.
4. Oświadczenie właściciela pojazdu pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, potwierdzające
utratę tablic (tablicy) rejestracyjnej.
Opłaty:
Opłata za wydanie tablic/ tablicy rejestracyjnej wynosi:
- wydanie tablic samochodowych - 93,00 zł (dwie),
- wydanie tablicy samochodowej - 53,00 zł (jedna),
- wydanie tablicy motocyklowej - 53,00 zł
- wydanie tablicy motorowerowej - 43,00 zł
Opłatę za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, wraz z opłatą ewidencyjną uiszcza się na konto
Starostwa Powiatowego w Piszu:
- 58936400002002084000150005.
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:
Po złożeniu wniosku o wtórnik tablicy/tablic do 14 dni.
Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
Wydziału Komunikacji i Transportu
ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
tel. (87) 4254711,
fax: (87) 4254711
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Poniedziałek – Piątek 8 -14
Punkt obsługi interesanta pok. nr 10 - parter
Tryb odwoławczy:
Od decyzji dotyczącej rejestracji pojazdu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Starosty Piskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

UWAGA! Ostatnia aktualizacja 01.06.2013 r.
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