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1. Opis procedury 

       Wymagane stawiennictwo osobiste. 

       W celu uzyskania decyzji o nadaniu cechy identyfikacyjnej i /lub wydanie zgody na 

wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej właściciel pojazdu składa w 

organie rejestrującym właściwym ze względu na miejsce jego zamieszkania (siedzibę) 
wniosek, do którego dołącza wymagane dokumenty i opłaty.  

       W przypadku ubiegania się o nadanie cechy identyfikacyjnej pojazdu do 
wniosku należy dołączyć: 

 dokumenty potwierdzające, że pojazd, któremu ma być nadana cecha 

identyfikacyjna, spełnia jeden z wymogów określonych w art. 66a ust. 2 ustawy –
Prawo o ruchu drogowym, tj.: 

a) oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, w 

przypadku pojazdu, którego markę określa się jako "SAM" zbudowanego przy 
wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, 

b) dowód własności ramy lub podwozia w przypadku pojazdu, w którym dokonano wymiany 

ramy lub podwozia na odpowiednio ramę lub podwozie bez numeracji fabrycznej, 

c) dokumenty stwierdzające odzyskanie pojazdu po kradzieży w przypadku pojazdu, w 

którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu, 

d) dokumenty stwierdzające nabycie pojazdu na licytacji publicznej lub od podmiotu 

wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa w przypadku 
pojazdu, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu, 

e) prawomocne orzeczenie sądu ustalające prawo własności pojazdu w przypadku pojazdu, 
w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,  



f) opinię rzeczoznawcy samochodowego (wpisanego na listę przez ministra właściwego do 

spraw transportu), w przypadku pojazdu, w którym cecha identyfikacyjna uległa 
skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego albo naprawy, 

g) opinię rzeczoznawcy samochodowego (wpisanego na listę przez ministra właściwego do 

spraw transportu), w przypadku pojazdu zabytkowego, w którym cecha identyfikacyjna nie 
została umieszczona, 

 dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd jest zarejestrowany; 

 kartę pojazdu, jeżeli była wydana; 
 dowód zapłaty opłaty skarbowej (wydanie decyzji).  

  

       W przypadku ubiegania się o wydanie zgody na wykonanie i umieszczenie 
tabliczki znamionowej zastępczej w pojeździe, do wniosku należy dołączyć: 

 zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego potwierdzające brak lub 

zniszczenie tabliczki znamionowej zastępczej, 

 dowód zapłaty opłaty skarbowej (wydanie decyzji).  

Uwagi ogólne:  

       Przy składaniu wniosku należy okazać dowód osobisty, w przypadku firm dodatkowo 
KRS.  

      W przypadku działania przez pełnomocnika należy do wniosku załączyć stosowne 

pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową (za złożenie dokumentu pełnomocnictwa i 

poświadczenie zgodności kopii). Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa 

udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu oraz jeżeli mocodawcą jest 
podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej. 

2. Właściwość miejscowa 

Organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę). 

3. Efekt załatwienia sprawy 

Uzyskanie decyzji. 

4. Sprawę prowadzi i informacji udziela 

Starostwo Powiatowe w Sejnach 

Adres:16-500   Sejny, ul. 1 Maja 1 (pokój  1) 

Email: biuro@powiat.sejny.pl, komunikacja@powiat.sejny.pl 

Telefony: 87 5162052, 87 5173924 

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 

 

5. Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku 

Wniosek: 



 Oświadczenie (załącznik Nr 2) 

 Podanie (załącznik Nr 3) 

Wniosek można złożyć: 

 osobiście 

6. Czas załatwiania 

Decyzja zostanie wydana w ciągu 30 dni. 

Opłaty 

OPŁATA SKARBOWA 

Urząd Miasta Sejny 

BS Rutka Tartak 

PUNKT KASOWY W SEJNACH 

04936700070010000595900001 

(na dowodzie wpłaty należy określić przedmiot opłaty skarbowej) 

 wydanie decyzji: 10.00 PLN 

 złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa: 17.00 PLN 

 poświadczenie zgodności kopii -od każdej strony: 5.00 PLN 

7. Tryb odwoławczy 

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  

w Suwałkach za pośrednictwem Starosty Sejneńskiego w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia decyzji. 

8. Akty prawne dotyczące sprawy 

ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym /Dz. U. z 2012r., poz. 1137 

z późn. zm./;rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie 

rejestracji i oznaczania pojazdów /Dz. U. z 2014r., poz. 1522 z późn. zm./;rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności 

organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów 

dokumentów w tych sprawach /Dz. U. z 2014r., poz. 1727 z poźn. zm./;ustawa z dnia 16 

listopada 2006r. – o opłacie skarbowej /Dz. U. z 2012r., poz. 1282 z późn. 

zm./;rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011r. w sprawie 

szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech 

identyfikacyjnych /Dz. U. Nr 236, poz. 1401/. 

 

 


