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1. Opis procedury 

       W celu uzyskania zaświadczenia właściciel pojazdu składa podanie oraz wymagane 
dokumenty i opłaty.  

       Do podania o wydanie zaświadczenia w przypadku utaty dowodu 

rejestracyjnego lub karty pojazdu przed ponownym zarejestrowaniem należy 
dołączyć: 

  oświadczenie właściciela o utracie dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu; 
 dowód zapłaty opłaty skarbowej (wydanie zaświadczenia).   

       Jeżeli o wydanie zaświadczenia występuje nabywca dodatkowo powinien przedłożyć 
dowód własności na pojazd.  

        Do podania o wydanie zaświadczenia z akt pojazdu dołączyć: 

 dowód zapłaty opłaty skarbowej (wydanie zaświadczenia).  

 Uwagi ogólne:  

      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 w którym pojazd jest zarejestrowany. 

3. Efekt załatwienia sprawy 

Uzyskanie zaświadczenia 

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: 

 Wniosek (załącznik Nr 5) 
 Oświadczenie (załącznik Nr 2) 

Wniosek można złożyć: 

 osobiście 

6. Czas załatwiania 

Zaświadczenie zostanie wydane w ciągu 7 dni. 

Opłaty 

OPŁATA SKARBOWA 

Urząd Miasta Sejny 

BS Rutka Tartak 

PUNKT KASOWY W SEJNACH 

04936700070010000595900001 

(na dowodzie wpłaty należy określić przedmiot opłaty skarbowej) 

 wydanie zaświadczenia: 17.00 PLN 

 złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa: 17.00 PLN 
 poświadczenie zgodności kopii -od każdej strony: 5.00 PLN 

7. 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./;ustawa z dnia 

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

 


