
KARTA INFORMACYJNA  
NR KI/KD/15 

ADNOTACJA POZIOMU EMISJI SPALIN EURO 
 

Czynność:  Adnotacja poziomu emisji spalin EURO 

Organ właściwy: Starosta Sępoleński 
Podstawa prawna:  
 
 

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu 
drogowym  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 tj.) 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 grudnia 
2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów  
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2355 tj.) 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 
września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności 
organów związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu 
oraz wzorów dokumentów w tych sprawach  
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1088 tj.) 
4. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. 
( Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 tj.) 

Miejsce realizacji: 
 

Wydział Komunikacji i Dróg, pokój 36,  
ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Kraj. 

Wymagane dokumenty: 
 

WYMAGANE DOKUMENTY:  
I. Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie 
internetowej). 
 
II. Załączniki: 
1. Dowód rejestracyjny  
2. Karta pojazdu, jeżeli była wydana  
3. Dokumenty na podstawie, których można dokonać 
adnotacji o emisji spalin EURO: 

 
a) świadectwo zgodności WE albo 
b) świadectwo zgodności albo                                               
c) dopuszczenie jednostkowe pojazdu albo                          
d) decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu    
e) świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu        
f) oświadczenie producenta lub przedstawiciela producenta 
danego pojazdu lub 
g) dowód rejestracyjny lub 
h) rok produkcji pojazdu. 
4. Pełnomocnictwo - w przypadku załatwiania sprawy przez 
pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu 
wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie 
pełnomocnictwa - wzór do pobrania. 
 
Do wglądu: 
- dowód osobisty - dla osoby fizycznej 
- oryginał aktualnego wyciągu z KRS i REGON -dotyczy 
podmiotów posiadających osobowość prawną lub kopie 
potwierdzone pieczęcią podpisem i datą osoby 
upoważnionej, 



- oryginał zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej lub kopia potwierdzona przez upoważnioną 
osobę -dotyczy osób prowadzących działalność 
gospodarczą. 

UWAGI: 
Adnotacja o poziomie emisji EURO, dotyczy: 
a) samochodu osobowego, 
b) samochodu ciężarowego, 
c) samochodu specjalnego 
d) ciągnika samochodowego, 
e) autobusu. 

Opłaty: 
 

1. OPŁATA SKARBOWA - od złożenia dokumentu 
stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury lub 
jego odpisu, wypisu, albo kopii - 17 zł (z wyłączeniem 
pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, 
zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest 
podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). 
Opłata skarbowa wnoszona w formie gotówkowej w kasie 
Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 
11 lub przelewem na konta Urzędu Miejskiego w Sępólnie 
Krajeńskim  
nr konta: 75 2030 0045 1110 0000 0286 4620 

Termin załatwienia sprawy: 
 

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi 
załącznikami przewidzianymi przepisami prawa. 

Tryb odwoławczy: Nie przysługuje. 

 - wniosek jako załącznik do karty informacyjnej – do pobrania 
 - pełnomocnictwo jako załącznik do karty informacyjnej – do pobrania 

 


