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UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA NABICIE NUMERU NADWOZIA, PODWOZIA, RAMY
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydział Komunikacji ul. Sienkiewicza 8a, 65- 443 Zielona Góra,
sala operacyjna wydziału,
tel.: (+48) 68 45 64 900-903, e-mail: komunikacja@um.zielona-gora.pl.
Przy załatwianiu spraw w wydziale obowiązuje system kolejkowy.
W celu realizacji niniejszej usługi należy pobrać z bileterki bilet do usługi B.
WYMAGANE DOKUMENTY
wniosek sporządzony samodzielnie przez interesanta zawierający:
- dane właściciela: imię i nazwisko, adres,
- dane pojazdu: nr nadwozia/podwozia, numer rejestracyjny,
lub wniosek wg ustalonego wzoru dostępny:
- na sali operacyjnej Wydziału Komunikacji ul. Sienkiewicza 8a,
- w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale: Co i jak załatwić w Urzędzie? - Rejestracja pojazdów,
dowód rejestracyjny,
ważna polisa OC lub potwierdzenie jej zawarcia
dokumenty niezbędne do pełnej identyfikacji pojazdu przed nabiciem numerów. (więcej w Dodatkowych
informacjach),
dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość właściciela - w przypadku osób fizycznych
albo
dokument potwierdzający reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości
prawnej, np.:
- wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,
- umowa spółki i zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- statut jednostki lub podmiotu.
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
od ręki
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
w dniu złożenia wniosku wydawana jest decyzja na nadanie nowych cech identyfikacyjnych.
OPŁATY
10 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji,
opłatę można uiścić:
- na miejscu w siedzibie Wydziału Komunikacji na ul. Sienkiewicza 8a w agencji PKO BP S.A.
- w kasie urzędu przy ul. Podgórnej 22 (parter),
- przelewem na konto Urzędu PKO BP S.A. I Oddział w Zielonej Górze nr 83 1020 5402 0000 0002 0248 5258,
- w placówkach banku PKO BP S.A. w Zielonej Górze,
wykaz placówek banku, w których można dokonać bez prowizji wpłaty na rzecz Urzędu jest dostępny
w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale: Budżet i finanse – Numery rachunków bankowych.
TRYB ODWOŁAWCZY
odwołania rozpatruje Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze (ul. Aleja Niepodległości 7,
65-048 Zielona Góra); odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zielona Góra,
termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
DODATKOWE INFORMACJE
Decyzję o nadaniu cech identyfikacyjnych wydaje się w przypadku pojazdu:
zbudowanego przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, którego markę określa
się jako SAM po przedłożeniu:
- opinii rzeczoznawcy samochodowego stwierdzającego, że nadwozie, podwozie lub rama jest produkcji
własnej,
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w którym dokonano wymiany ramy lub podwozia na odpowiednio ramę lub podwozie bez numeracji
fabrycznej po przedłożeniu:
- dokumentu własności ramy lub podwozia,
odzyskanego po kradzieży, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu po przedłożeniu:
- opinii rzeczoznawcy samochodowego lub policyjnej opinii mechanoskopijnej stwierdzającej fakt zatarcia lub
sfałszowania cechy identyfikacyjnej,
nabytego na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz
Skarbu Państwa, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu, po przedłożeniu:
- dokumentu stwierdzającego przepadek pojazdu na rzecz Skarbu Państwa,
- opinii rzeczoznawcy samochodowego stwierdzającej fakt zatarcia lub sfałszowania cechy identyfikacyjnej,
w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu, a prawomocnym orzeczeniem sądu zostało
ustalone prawo własności pojazdu, po przedłożeniu:
- prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego prawo własności pojazdu,
w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego
lub naprawy, co zostało potwierdzone pisemną opinią rzeczoznawcy samochodowego wpisanego przez
ministra na listę rzeczoznawców samochodowych. Opinia powinna wskazywać pierwotne cechy
identyfikacyjne pojazdu lub jednoznacznie wykluczać ingerencję w pole numerowe w celu umyślnego ich
zniszczenia lub sfałszowania.
PODSTAWA PRAWNA
ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 - z późn. zm.),
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1038),
ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 - z późn. zm.)

pracownik Wydziału Komunikacji
opracowano 30.06.2016 r.

Naczelnik Wydziału Komunikacji
sprawdzono 30.06.2016 r.
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Sekretarz Miasta
zatwierdzono

