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1. Opis procedury 

       Wymagane stawiennictwo osobiste. 

       W celu zawiadomienia o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych 

zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym właściciel pojazdu składa zawiadomienie, do 
którego dołącza wymagane dokumenty i opłaty.   

        W przypadku zmiany adresu miejsca zamieszkania właściciela pojazdu, 

powodującej zmianę właściwości miejscowej organu rejestrującego, organ 

rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu dokonuje rejestracji pojazdu –patrz: 

REJESTRACJA POJAZDU.  

        W przypadku zmiany adresu miejsca zamieszkania właściciela pojazdu 

niepowodującej zmiany właściwości miejscowej organu rejestrującego do 
zawiadomienia należy dołączyć: 

 dowód rejestracyjny pojazdu;  

 kartę pojazdu, jeżeli była wydana; 

 dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC (do wglądu); 

 dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego wraz z opłatą 
ewidencyjną.  

       W przypadku wymiany podwozia lub ramy w pojeździe zarejestrowanym, do 

zawiadomienia należy dołączyć:  

 dowód rejestracyjny pojazdu; 

 kartę pojazdu, jeżeli była wydana;  

 dowód własności podwozia lub ramy; 

 dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli podwozie lub rama zostały sprowadzone 

z państwa trzeciego; 

 dowód rejestracyjny pojazdu lub zaświadczenie wystawione przez organ 

rejestrujący właściwy ze względu na miejsce rejestracji pojazdu, z którego pochodzi 

podwozie lub rama, jeżeli to podwozie lub rama pochodzi z pojazdu 

zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 



 dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC (do wglądu); 

 dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego wraz z opłatą 
ewidencyjną.  

       W przypadku wprowadzenia w pojeździe zarejestrowanym zmian 

konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu, do zawiadomienia należy 
dołączyć: 

 dowód rejestracyjny pojazdu,  

 kartę pojazdu, jeżeli była wydana; 

 dokument potwierdzający, że dokonane zmiany konstrukcyjne zmieniające rodzaj 

pojazdu wykonane zostały przez przedsiębiorcę, prowadzącego działalność 

gospodarczą w tym zakresie; 

 zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego potwierdzające, że 

dokonane zmiany są zgodne z przepisami określającymi warunki techniczne 

pojazdów; 

 dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC (do wglądu); 

 dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego wraz z opłatą 
ewidencyjną.  

       W przypadku zawiadomienia o zmianie innych danych pojazdu 

zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym zaistniałej w wyniku wprowadzenia 

zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów, zgodnie z ustawą, do 
zawiadomienia należy dołączyć: 

 dowód rejestracyjny pojazdu; 

 kartę pojazdu, jeżeli była wydana;  

 zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego potwierdzające, że 

dokonane zmiany są zgodne z przepisami określającymi warunki techniczne 

pojazdów; 

 dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC (do wglądu); 

 dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego wraz z opłatą 
ewidencyjną.  

        W przypadku zawiadomienia o dokonaniu montażu instalacji 
przystosowującej pojazd do zasilania gazem, do zawiadomienia dołącza się: 

 dowód rejestracyjny pojazdu; 

 kartę pojazdu, jeżeli była wydana;  

 wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej 

pojazd do zasilania gazem; 

 fakturę VAT albo rachunek za montaż instalacji przystosowującej pojazd do 

zasilania gazem;  

 dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC (do wglądu).  

       W przypadku zgłoszenia przez właściciela pojazdu wniosku o zmianę danych 

technicznych pojazdu dotyczących mas i nacisków osi, zawartych w dowodzie 

rejestracyjnym, wynikającą ze zmiany właściwych, określonych w przepisach 
warunków technicznych, do zawiadomienia dołącza się: 

 dowód rejestracyjny pojazdu; 

 kartę pojazdu, jeżeli była wydana;  

 oświadczenie wystawione przez producenta lub przedstawiciela producenta 

potwierdzające, że pojazd był homologowany zgodnie z wnioskowanymi danymi 

technicznymi; 

 dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC (do wglądu); 



 dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego wraz z opłatą 

ewidencyjną.  

 Uwagi ogólne: 

       Przy składaniu zawiadomienia 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.  

       Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie 

nieprzekraczającym 30 dni organ rejestrujący o zmianie stanu faktycznego wymagającej 
zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym. 

2. Właściwość miejscowa 

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

3. Efekt załatwienia sprawy 

Otrzymanie dowodu rejestracyjnego. 

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 ) 

Wniosek można złożyć: 

 osobiście 

6. Termin składania dokumentów 

W terminie nieprzekraczającym 30 dni od zmiany stanu faktycznego wymagającej zmiany 
danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym. 

7. Czas załatwiania 

Niezwłocznie po złożeniu przez właściciela zawiadomienia z wymaganymi dokumentami 
organ dokonuje w dowodzie rejestracyjnym adnotacji i zamawia nowy dowód rejestracyjny. 



Nowy dowód rejestracyjny 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 

OPŁATA 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 

8. 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. 

9. 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 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/;ustawa z dnia 16 

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

 


