
KARTA INFORMACYJNA  
NR KI/KD/18 

DECYZJA NA NADANIE I UMIESZCZENIE W POJEŹDZIE CECH 
IDENTYFIKACYJNYCH I WYKONANIE TABLICZKI 

ZNAMIONOWEJ ZASTĘPCZEJ 
 

Czynność:  Decyzja na nadanie i umieszczenie w pojeździe cech 
identyfikacyjnych i wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej 

Organ właściwy: Starosta Sępoleński 
Podstawa prawna:  
 
 

1. Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 
1960 r. ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 tj.) 
2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu 
drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 tj.) 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 grudnia 
2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz 
wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2355 
tj.) 
4. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.  
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 tj.) 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 
października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz 
trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech 
identyfikacyjnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 236, poz. 1401 z późn. 
zm.) 

Miejsce realizacji: 
 

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

Wymagane dokumenty: 
 

WYMAGANE DOKUMENTY: 
I. Wniosek o wydanie decyzji na nadanie i umieszczenie cechy 
identyfikacyjnej na nadwoziu, podwoziu lub ramie pojazdu lub 
na wykonanie zastępczej tabliczki znamionowej. 
 
1. Starosta właściwy w sprawach rejestracji pojazdu wydaje 
decyzję o nadaniu cech identyfikacyjnych w przypadku: 
 
a) „POJAZDU MARKI SAM”  
- oświadczenie właściciela pojazdu złożone pod 
odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, że 
rama pojazdu jest konstrukcji własnej, natomiast pozostałe 
zespoły i części pojazdu stanowią jego własność; 
 
b) „WYMIANY W POJEŹDZIE PODWOZIA LUB 
RAMY”  
- dowód własności podwozia lub ramy (bez numeru 
fabrycznego); 
 
c) „ODZYSKANIU POJAZDU PO KRADZIEŻY”  
- dla pojazdu, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu 
lub sfałszowaniu, dokumenty stwierdzające odzyskanie pojazdu 
po kradzieży; 



 

d) „NABYCIU POJAZDU W DRODZE LICYTACJI 
PUBLICZNEJ LUB OD SKARBU PAŃSTWA”  
– dla pojazdu, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu 
lub sfałszowaniu, dokumenty potwierdzające nabycie pojazdu; 
 
e) „SĄDOWE PRAWO WŁASNOŚCI”  
– dla pojazdu, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu 
lub sfałszowaniu, prawomocne orzeczenie Sądu, w którym 
zostało ustalone jego prawo własności; 
 
f) „KOROZJA LUB ZNISZCZENIE”  
– dla pojazdu, w którym cecha identyfikacyjna uległa 
skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku 
drogowego lub naprawy – oryginał pisemnej opinii 
rzeczoznawcy samochodowego, która wskazuje pierwotne cechy 
identyfikacyjne lub jednoznacznie wyklucza ingerencję w pole 
numerowe w celu umyślnego ich zniszczenia lub zafałszowania; 
 
g) „POJAZDU ZABYTKOWEGO”  
– w którym cecha identyfikacyjna nie została umieszczona – 
pisemna opinia rzeczoznawcy samochodowego. 
 
Ponadto załącza się: 
- dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd jest zarejestrowany, 
- kartę pojazdu, jeżeli była wydana, 
- oryginał potwierdzenia uiszczenia opłaty, 
- 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. 
 
2. Starosta w drodze decyzji wydaje zgodę na wykonanie  
i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej,  
w przypadku: 
a) braku, utraty i zniszczenia tabliczki znamionowej. 
 
UWAGI: 
Decyzję wydaje Starosta właściwy dla miejsca siedziby lub 
zamieszkania właściciela pojazdu. 
 
Na wniosku o nadanie cechy identyfikacyjnej należy wskazać 



wybraną przez siebie Stację Kontroli Pojazdów działającą na 
terenie powiatu sępoleńskiego posiadającą uprawnienie do 
umieszczania w pojeździe cech identyfikacyjnych oraz 
wykonywania tabliczki znamionowej zastępczej. 
 
Po otrzymaniu w Stacji Kontroli Pojazdów zaświadczenia 
potwierdzającego nabicie nowej cechy identyfikacyjnej należy 
udać się do organu rejestracyjnego w celu dokonania zmiany 
danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym. 
 
Dodatkowe informacje dotyczące spraw związanych z 
wykonaniem i umieszczeniem tabliczki znamionowej można 
uzyskać w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa 
Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim, lub pod numerem 
telefonu: (052) 388 13 15. 

Opłaty: 
 

1. OPŁATA SKARBOWA  
- za wydanie decyzji o nadaniu numerów identyfikacyjnych lub 
wykonaniu tabliczki - 10 zł. 
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 
- 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: Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, w 
terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za 
pośrednictwem Starosty Sępoleńskiego. 

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

 


