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27.09.2022 r. 
 

W sprawie: 

Wyrejestrowanie pojazdu 

1. Od czego zacząć? 

Należy złożyć wniosek. 

Do wniosku załączyć: 

1. Dowód rejestracyjny pojazdu.  

2. Tablice rejestracyjne. 

3 Zaświadczenie o demontażu pojazdu. 

2. Ile trzeba płacić za załatwienie sprawy? 

opłata skarbowa: 

• 10 zł. od decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu wydanej na wniosek jego właściciele (cz. I ust. 

53 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej),  

• w przypadku  udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w 

zakresie prawa własności. warunkiem wyrejestrowania pojazdu jest wniesienie stosownej 

opłaty na rzecz gminy, na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku 

(o wysokość opłaty należy dowiadywać się w Urzędzie Miejskim w Kluczborku – Referat 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 077 418-14-81) 

• 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz 

jego  odpis, wypis – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) 

 

Opłaty należy uiścić na konto: 

Opłata skarbowa: 

    Urząd Miejski w Kluczborku 

    Nr rachunku: 55 1240 1662 1111 0000 2655 9410 

3. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy: 

Wydział Komunikacji i Transportu 

(tel.  77 418-52-18 wew. 132–134) 

4. Jak długo czeka się na załatwienie sprawy? 

Zgodnie z art. 35 kpa załatwienie sprawy następuje niezwłocznie.  

W przypadku  sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego załatwienie  następuje nie 

później niż w ciągu miesiąca a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 

dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. 

5. W jaki sposób odebrać dokument kończący sprawę? 

Odbioru dokonuje osobiście wnioskodawca lub osoba posiadająca pełnomocnictwo. 

http://www.powiatkluczborski.pl/
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6. Przepisy prawne obowiązujące przy postępowaniu w danej sprawie: 

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym 

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  

3. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji  

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji                    

i oznaczania pojazdów  

  

1. O czym wnioskodawca wiedzieć powinien? 

Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej 

rejestracji pojazdu, na wniosek jego właściciela w przypadku:  

1. przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy 

prowadzącego punkt zbierania pojazdów (do wniosku należy załączyć zaświadczenie              

o demontażu pojazdu),  

2. kradzieży pojazdu jeżeli jego właściciel złoży stosowne oświadczenie pod 

odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania oraz zaświadczenie wydane przez właściwy 

organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu albo postanowienie o umorzeniu 

dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ,  

3. wywozu pojazdu z kraju jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę 

(do wniosku należy załączyć dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicą          i 

stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań lub 

kopię dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą),  

4. zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą do wniosku właściciel pojazdu winien załączyć 

dokument potwierdzający w/w zdarzenie),  

5. udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie 

prawa własności (do wniosku właściciel pojazdu winien załączyć dokument potwierdzający 

w/w zdarzenie),  

6. przekazania niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu                  

lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów (do wniosku należy załączyć 

zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu). 

7. Co przysługuje wnioskodawcy? 

▪ Skarga,  

▪ Na podstawie art. 127 § 2 i art. 129 kpa stronie służy prawo wniesienia odwołania do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Starosty 

Kluczborskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

8. Wzór wniosku do pobrania: 

W Wydziale Komunikacji i Transportu, pokój nr 03 oraz na stronie internetowej powiatu 

kluczborskiego pod adresem: www.powiatkluczborski.pl. 

DODATKOWE UWAGI: 

Wymaganych opłat można dokonać kartą płatniczą na stanowisku ds. rejestracji 

 

 

Godziny przyjmowania Interesantów  

w Wydziale Komunikacji i Transportu: 

 

Poniedziałek – Piątek 

godz. 8.00 – 15.00 

 

Opracował: Marek Głuch Zatwierdził: Norbert Barcz 
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