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1. Opis procedury 

       Wymagane stawiennictwo osobiste. 

       W celu uzyskania wtórnika dowodu rejestracyjnego, nalepki kontrolnej, tablic 

rejestracyjnych, karty pojazdu w przypadku utraty lub zniszczenia właściciel pojazdu 
składa wniosek, do którego dołącza wymagane dokumenty i opłaty.   

       W przypadku ubiegania się o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego do 
wniosku należy dołączyć: 

 kartę pojazdu, jeżeli była wydana; 

 zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu jeżeli jest 

wymagane;  

 dowód rejestracyjny w przypadku zniszczenia powodującego jego nieczytelność lub 

stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych 

zeznań w przypadku utraty; 

 dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego wraz z opłatą 

ewidencyjną. 
 dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC (do wglądu).  

       Na okres do wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego, nie dłuższy jednak niż 30 dni, 

organ rejestrujący, na wniosek właściciela pojazdu i po uiszczeniu opłaty (za wydanie 

pozwolenia czasowego na wniosek wraz z opłatą ewidencyjną) wydaje pozwolenie 
czasowe.  

       W przypadku ubiegania się o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej do 
wniosku należy dołączyć: 

 kartę pojazdu, jeżeli była wydana;  

 dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe; 

 stosowne oświadczenie, złożone przez właściciela, że nalepka legalizacyjna została 

utracona lub zniszczona; 

 dowód uiszczenia opłaty za wydanie nalepki kontrolnej wraz z opłatą ewidencyjną; 

 dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC (do wglądu).   



       W przypadku ubiegania się o wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych do 

wniosku należy dołączyć: 

 kartę pojazdu, jeżeli była wydana;  

 dowód rejestracyjny; 

 stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych 

zeznań; 

 dowód uiszczenia opłaty za wydanie tablicy wraz z opłatą ewidencyjną, 

nalepek  legalizacyjnych; 
 dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC (do wglądu). 

       Na okres konieczny do wykonania wtórnika tablicy rejestracyjnej organ rejestrujący 

na wniosek właściciela pojazdu wydaje pozwolenia czasowe oraz zalegalizowane 
tymczasowe tablice(ę) rejestracyjne –patrz: CZASOWA REJESTRACJA POJAZDU.   

W przypadku ubiegania się o wydanie dodatkowej zalegalizowanej tablicy 

rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę 
rejestracyjną do wniosku należy dołączyć: 

 Dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe wydane  po dokonaniu czasowej 

rejestracji pojazdu, o której mowa w art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy –Prawo o ruchu 

drogowym; 

 kartę pojazdu, jeżeli była wydana;  

 dowód uiszczenia opłaty za wydanie tablicy wraz z opłatą ewidencyjną, nalepek 

legalizacyjnych; 
 dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC (do wglądu). 

Dodatkową zalegalizowaną tablicę rejestracyjną wydaje się dla pojazdu samochodowego, 
z wyłączeniem motocykla. 

Organ rejestrujący, właściwy dla miejsca rejestracji pojazdu, na wniosek właściciela 

pojazdu, wydaje do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną, 

dodatkową tablicę rejestracyjną, o tym samym numerze rejestracyjnym co numer 
rejestracyjny tego pojazdu. 

Pojazd, powinien posiadać tablice rejestracyjne zgodne z obowiązującym wzorem i 

wyróżnikiem powiatu właściwym dla organu, który zarejestrował pojazd na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

      W przypadku ubiegania się o wydanie wtórnika karty pojazdu do wniosku 

należy dołączyć:  

  

 dowód rejestracyjny; 

 kartę pojazdu w przypadku zniszczenia w stopniu powodującym jej nieczytelność 

lub stosowne oświadczenie o utracie karty pod rygorem odpowiedzialności karnej 

za składanie fałszywych zeznań złożone przez właściciela; 

 dowód uiszczenia opłaty za wydanie wtórnika karty pojazdu wraz z opłatą 

ewidencyjną, dowodu rejestracyjnego wraz z opłatą ewidencyjną; 
 dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC (do wglądu).  

       W przypadku zagubienia karty pojazdu przed ponowną rejestracją, o wydanie wtórnika 

karty pojazdu należy wystąpić wraz z wnioskiem o rejestrację pojazdu. Dodatkowo należy 

załączyć zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący, właściwy ze względu na 



miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie 

niezbędne do rejestracji. 

  

Uwagi ogólne: 

     Przy składaniu wniosku o wydanie wtórnika 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. 

       Przy składaniu wniosku należy okazać polisę OC. 

2. Właściwość miejscowa 

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

3. Efekt załatwienia sprawy 

Otrzymanie dowodu rejestracyjnego, tablic rejestracyjnych, nalepki kontrolnej, karty 

pojazdu. 

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/ zawiadomienie (załącznik Nr 7) 

 Oświadczenie (załącznik Nr 2) 

Wniosek można złożyć: 

 osobiście 

6. Czas załatwiania 

Niezwłocznie po złożeniu przez właściciela wniosku o wydanie wtórnika z wymaganymi 

dokumentami organ zamawia wtórnik dokumentu.  

Wtórnik dokumentu można odebrać przed upływem 30 dni. 



  

Opłaty 

OPŁATA ZA DOKUMENTY 

Starostwo Powiatowe w Sejnach  

Bank Spółdzielczy w Sejnach 

91935400070000000022350039 

 za wydanie dowodu rejestracyjnego: 54.00 PLN 

 opłata ewidencyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego: 0.50 PLN 

 za wydanie pozwolenia czasowego na wniosek: 18.50 PLN 

 opłata ewidencyjna za wydanie pozwolenia czasowego na wniosek: 0.50 PLN 

 za wydanie nalepek legalizacyjnych: 12.50 PLN 

 za wydanie nalepki kontrolnej: 18.50 PLN 

 opłata ewidencyjna za wydanie nalepki kontrolnej: 0.50 PLN 

 za wydanie karty pojazdu: 75.00 PLN 

 opłata ewidencyjna za wydanie karty pojazdu: 0.50 PLN 

 za wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych na samochód: 80.00 PLN 

 za wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych na przyczepę: 40.00 PLN 

 za wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych na motocykl: 40.00 PLN 

 za wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych ciągnik rolniczy: 40.00 PLN 

 za wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych motorower: 30.00 PLN 

OPŁ ATA SKARBOWA 

Urząd Miasta Sejny 

BS Rutka Tartak 

PUNKT KASOWY W SEJNACH 

04936700070010000595900001 

(na dowodzie wpłaty należy określić przedmiot opłaty skarbowej) 

 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 późn. zm./;rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie 

dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych pojazdów /Dz. U. 

Nr 230, poz. 2302 z późn. zm./;rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie trybu legalizacji tablic 

rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego /Dz. U. poz. 

481 z późn. zm/;rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 

maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu -Centralna 

Ewidencja Pojazdów i Kierowców /Dz. U., poz. 681/;rozporządzenie Ministra Transportu i 

Budownictwa z dnia 28 marca 2006r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu /Dz. U. 

Nr 59, poz. 421/;rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003r. w 

sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu 

/Dz. U. z 2014r., poz. 451/;ustawa z dnia 16 listopada 2006r. – o opłacie skarbowej /Dz. 

U. z 2012, poz. 1282 z późn. zm./. 
 

 

 

 


