ZMIANA 6

KARTA USŁUGI: WI-04
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
Plac Wolności 1
96-200 Rawa Mazowiecka

Nazwa usługi
Komórka właściwa
do załatwienia
sprawy
Adres, telefon/fax
e-mail

WYDANIE WTÓRNIKA DOWODU REJESTRACYJNEGO
Z POWODU UTRATY LUB ZNISZCZENIA
Wydział Infrastruktury,
Oddział Komunikacji
Rawa Mazowiecka, ul. Tomaszowska 8, pokój nr 12
tel. (046) 814 56 58;fax (046) 814 56 57;
e-mail:komunikacja@powitarawski.pl

Osoby
odpowiedzialne

ElŜbieta Tałabińska
Aneta Libera
Agata Jura
Krystian Leszczyński
Anna Stańczykowska
Ewa Porczyk

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.Prawo o ruchu drogowym (tekst
jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w
sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz. U. z
2007 r. Nr 186 poz.1322 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania
Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071
z późn. zm.)
4. 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr
137 poz. 968 z późn. zm.)
Osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika bezpośrednio w
oddziale komunikacji
• wniosek
• karta pojazdu, jeśli była wydana
• tablice rejestracyjne
• wyciąg z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonego
przez stację kontroli pojazdów, określający termin następnego
badania technicznego
• złoŜenie przez właściciela pojazdu stosownego oświadczenia pod
odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań
• dowód osobisty (do wglądu)
W przypadku zniszczenia dowodu rejestracyjnego do wniosku
dołącza się dodatkowo dotychczasowy dowód rejestracyjny
Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego

Forma wnoszenia
podania
Wymagane
dokumenty

Formularze do
pobrania
Opłaty

KARTA USŁUGI NR WI-04

• znaki legalizacyjne – 12,50 zł.
• pozwolenie czasowe – 13,50 zł.
• dowód rejestracyjny - 54,00 zł.
Opłata ewidencyjna – 0,50 zł. za kaŜdy dokument
Opłaty dokonuje się przelewem na konto Starostwa (nr rachunku:
60 9291 0001 0056 5958 2000 0010).
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Forma załatwienia
sprawy
Termin
załatwienia
sprawy
Tryb odwoławczy
Informacje
dodatkowe

KARTA USŁUGI NR WI-04

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16
listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr225, poz.1635).
Wydanie pozwolenia czasowego, po 30 dniach dowodu
rejestracyjnego
Pozwolenie czasowe „od ręki”, dowód rejestracyjny ustawowo – 30
dni
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach za
pośrednictwem Starosty Rawskiego
Odbiór osobisty za okazaniem dowodu osobistego
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