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Wyrejestrowanie pojazdu. 

 
Skrócony opis sprawy: 

Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu 

- w przypadku, gdy dowód rejestracyjny pojazdu został wystawiony na kilka osób wymagane jest osobiste 

stawiennictwo wszystkich właścicieli pojazdu lub osoby upoważnionej do dokonania w ich imieniu 

wyrejestrowania pojazdu ( pełnomocnictwo pisemne) 

- w przypadku gdy dane wnioskodawcy (właściciela) są niezgodne z danymi zawartymi w dowodzie 

rejestracyjnym należy dołączyć dokumenty potwierdzające przeniesienie prawa własności pojazdu. 

  

Wymagane dokumenty: 

1. Wniosek właściciela pojazdu o wyrejestrowanie pojazdu zarejestrowanego w RP; 

2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wyrejestrowanie. 

3. Dowód własności pojazdu, którym jest jeden z następujących dokumentów: umowa sprzedaży, umowa 

zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura (VAT, Marża), rachunek, akt noratialny, 

prawomocne orzeczenie sądu rostrzygające o prawie własności. 

4. Dowód rejestracyjny; 

5. Tablice rejestracyjne (w tym również dodatkową tablicę na bagażnik, jeżeli była wydana), w przypadku 

demontażu pojazdu, zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą. 

6. W zależności od przyczyny wyrejestrowania:  

• demontaż pojazdu – zaświadczenie o przekazaniu  

pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub do przedsiębiorcy prowadzącego punkt 

zbierania pojazdów, albo równoważny dokument wydany w innym państwie;  

• kradzież pojazdu – stosowne oświadczenie właściciela złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie 

fałszywych zeznań i zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie 

kradzieży pojazdu, albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu;  

• wywóz pojazdu z kraju - dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę i stosowne oświadczenie pod 

odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań lub kopię dokumentu potwierdzającego 

zarejestrowanie pojazdu za granicą;  

• zniszczenie (kasacja) pojazdu za granicą - dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za 

granicą;  

• udokumentowana trwała i zupełna utrata posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności – 

dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadanego pojazdu, dokument potwierdzający wniesienie 

przez właściciela pojazdu opłaty na rzecz miasta na realizację zadań związanych z utrzymaniem porządku i 

czystości w mieście. 

 

Do wglądu: 

1. Dokument tożsamości; 

2. Oryginały wymaganych dokumentów. 

3. Ważna polisa obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu. 
 

Termin i sposób załatwienia: 

Obsługa interesanta odbywa się po wcześniejszej rezerwacji wizyty. 

Po weryfikacji dokumentów organ wydaje decyzję administracyjną o wyrejestrowaniu pojazdu 
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Podstawa prawna: 

- USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2022 r. poz. 988, ze zm.) 

- USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.2022 r. poz.2000,  

  ze zm.) 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji  

 i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych  

z rejestracją pojazdów (Dz.U.2022 r. poz.1847) 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie  

szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz 

wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U.2022 r. poz.1849) 
 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ  

z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów 

 oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U.2015 r. poz.776, ze zm.) 

- USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2022 r. poz.2142, ze zm.) 

 

 

 
 

 

Opłaty: 

 

 

Opłata skarbowa  

 1. 10 zł – wydanie decyzji 
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