
Komunikat z dnia 12.03.2020 

Wydział Komunikacji i Transportu zmienia sposób załatwiania

spraw związanych z rejestracją i ewidencją pojazdów

Umawianie wizyt do rejestracji 33/ 87 57 846

Informacja w sprawie rejestracji 33/ 87 57 844

Informacja w sprawach zmian w ewidencji pojazdów 33/87 57 843

Informacja w sprawach prawa jazdy 33/ 87  57 845

Informacja w sprawie transportu 33/ 87 57 841

Informacja czy dokument jest do odbioru:

 prawa jazdy - sprawdzamy na stronie www.powiatsuski.pl w zakładce Wydziały - Wydział

Komunikacji i Transportu - Status Prawa jazdy

dowodu  rejestracyjneg  o -   sprawdzamy  na  stronie  www.powiatsuski.pl w  zakładce

Wydziały - Wydział Komunikacji i Transportu - Status dowodu rejestracyjnego

Umawianie  wizyt  w  zakresie  rejestracji  pojazdu,  odbioru  i  wymiany  dowodu

rejestracyjnego

Od  16  marca  2020r.  (poniedziałek)  mając  na  uwadze  ograniczenie  liczby  osób

oczekujących na rejestrację pojazdu (poczekalnia  nr 2), wymianę dowodu rejestracyjnego,

zmiany  danych  w  dowodzie  rejestracyjnym  oraz  wydanie  dowodu  rejestracyjnego

(poczekalnia  nr  3) Wydział  Komunikacji  i  Transportu  wprowadza  telefoniczną  rejestrację

osób oczekujących pod numerem telefonu: 33/ 87 57 846. Możliwa będzie obsługa stron tylko

i  wyłącznie  zarejestrowanych  na  konkretny  dzień  i  godzinę.    Prosimy  przestrzegać

wyznaczonych godzin. 

Do  rejestracji  pojazdu  należy  zgłosić  się  z  wypełnionym  wnioskiem  wk-1  (dostępny  na

stronie  www.powiatsuski.pl w zakładce  Wydziały – Wydział  Komunikacji  i  Transportu –

http://www.powiatsuski.pl/
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http://www.powiatsuski.pl/


Wnioski i formularze) oraz kompletem dokumentów. Pojazd zarejestrowany dotychczas na

terytorium  RP  musi  posiadać  na  dzień  rejestracji  ważna  polisę  OC  oraz  ważne  badanie

techniczne  (min.  30  dni,  jeśli  termin  badania  technicznego  jest  krótszy  właściciel  jest

obowiązany  dostarczyć  w  terminie  7  dni  zaświadczenie  potwierdzające  przepowiedzenie

badania technicznego z wyznaczonym nowym terminem).

Informację dotyczące wymaganych dokumentów znajdują się na stronie www.powiatsuski.pl w

zakładce  Wydziały -  Wydział  Komunikacji  i  Transportu  -  Rejestracja  pojazdów. W razie

pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub drogą e-mail na adres wk.rejestarcja@powiatsuski.pl 

Sprawy  realizowane  w  okresie  epidemii  drogą  pocztową  lub  za  pośrednictwem

platformowy EPUAP 

Zawiadomienie o zbyciu lub nabyciu pojazdu

Zawiadomienia o zbyciu pojazdu (sprzedaży) oraz zawiadomienie o nabyciu pojazdu

zarejestrowanego na terytorium kraju (zakupu) należy przesyłać za pośrednictwem platformy

EPUAP  lub  poczta  tradycyjną  –  przesyłając  wniosek  wk-1  (dostępny  na  stronie

www.powiatsuski.pl w zakładce Wydziały – Wydział Komunikacji i Transportu – Wnioski i

formularze)  wraz  kopią  dokumentu  potwierdzającego  zbycie   lub  nabycie  pojazdu  np.

umowy, faktury.  Uprzejmie prosimy o podawanie numeru telefonu w celu umożliwiania

kontaktu urzędnika z właścicielem pojazdu. W przypadku zawiadomienia o zbyciu pojazdu

będącego  przedmiotem  współwłasności,  zawiadomienie  może  złożyć  każdy  ze

współwłaścicieli,  przedkładając  pełnomocnictwo  albo  oświadczenie,  że  działa  za  zgodą

większości  współwłaścicieli.(§16  ust.  2  rozporządzenia  w sprawie  rejestracji  i  oznaczenia

pojazdów). 

Organem właściwym do zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu jest starosta właściwy ze

względu na miejsce zamieszkania właściciela pojazdu. 

Wyrejestrowanie pojazdu z uwagi na demontaż

Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu z uwagi na demontaż wk-1 (dostępny na stronie

www.powiatsuski.pl w zakładce Wydziały – Wydział Komunikacji i Transportu – Wnioski i
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formularze) można przesłać pocztą tradycyjną wraz z zaświadczeniem o demontażu pojazdu,

unieważnionym dowodem rejestracyjnym, kartą pojazdu jeśli była wydana, unieważnionymi

tablicami rejestracyjnymi,  potwierdzeniem zawarcia polisy OC ważnej na dzień demontażu

pojazdu  oraz  dowodem  wpłaty  opłaty  skarbowej  w  wysokości  10  zł  na  konto  Urzędu

Miejskiego w Suchej Beskidzkiej  67 8128 0005 0018 7886 2000 0010.  Uprzejmie prosimy o

podawanie  numeru telefonu w celu  umożliwiania kontaktu urzędnika z  właścicielem

pojazdu

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosku jest starosta właściwy ze względu na miejsce

ostatniej rejestracji pojazdu. W przypadku gdy nastąpiło przeniesienie prawa własności pojazdu należy

dołączyć  wszystkie  dokumenty potwierdzające  ten fakt  dołączając  do  wniosku np.  umowy kupna

sprzedaży czy faktury.

Kary pieniężne za uchybienie terminu

Jednocześnie  przypominam  o  ciążącym  na  każdym  właścicielu  i  współwłaścicielu

pojazdu  o  obowiązku  zawiadamiania  starosty  w  terminie  nieprzekraczającym  30  dni  o

nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego dotychczas na terytorium RP (art. 78 ust. 2 pkt.

1  PORD)  oraz  obowiązku  zarejestrowania  pojazdu  niebędącego  pojazdem  nowym,

sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej w terminie 30 dni od

dnia jego sprowadzenia (art. 71 ust. 1 PORD). Przez datę sprowadzenia pojazdu z terytorium

państwa członkowskiego Unii Europejskiej - rozumie się przez to podany przez właściciela

pojazdu dzień sprowadzenia z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej pojazdu,

do oznaczonego miejsca przeznaczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z

nabyciem wewnątrzwspólnotowym pojazdu (§1 ust. 3a rozporządzenia)

Zarówno  właściciel pojazdu  sprowadzonego  z  terytorium państwa  członkowskiego

Unii  Europejskiej  wbrew  przepisowi  art.  71  ust.  7,  który  nie  zarejestruje  pojazdu  na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i właściciel pojazdu zarejestrowanego na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1, który nie zawiadomi starosty

o nabyciu lub zbyciu pojazdu podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł. (art.

140mb PORD)

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteobqgq2daltqmfyc4nbuha2dmmruga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteobqgq2daltqmfyc4nbuha2dmmbugy

