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KARTA  USŁUGI 
REALIZOWANEJ W RAMACH PROCESU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO 

KTD - 7 
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane pojazdu w przypadku zagubienia dowodu 

rejestracyjnego lub karty pojazdu. 

KOMÓRKA  ODPOWIEDZIALNA 

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg, biuro nr SK1, godziny pracy 7:30 – 15:30, godziny przyjęć 
klientów: poniedziałek- piątek: 7:45-14:15, telefon kontaktowy (56) 682 16 88, fax (56) 683 54 14 

PODSTAWA PRAWNA 

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym  (Dz. U. z  2018 r. poz.1990– tekst 
jednolity z późn. zm.), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów tych 
dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2130 – tekst jednolity z późn. zm.), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury I Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i 
oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2355 – tekst 
jednolity z późn. zm.), 
- Ustawa z dnia 16 czerwca 1960 r.- Kodeks Postępowania Administarcyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 
2096– tekst jednolity z późn. zm.), 
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.- O opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r poz. 1000), 

WYMAGANE  DOKUMENTY 

 
1. Wniosek nr 6 (formularz do pobrania) 
 
            2. Załączniki:  
 
•  oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań (podpis na wniosku 
należy złożyć w obecności pracownika wydziału), 
 
• udokumentowanie własności pojazdu (faktura, umowa kupna-sprzedaży), 
 
• Dowód osobisty (do wglądu), 
 
• OC (do wglądu). 
 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA  SPRAWY 

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane pojazdu. 

 

OPŁATY 

 
Opłata skarbowa: 
•  17,00 zł za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane pojazdu.  
• 17,00 zła pełnomocnictwo, jeżeli między mocodawcą a pełnomocnikiem nie zostaje zachowane 
pokrewieństwo w linii pierwszej (zstępni, wstępni, małżonkowie, rodzeństwo) (Dz. U. z 2019 r poz. 
1000). 



 

 

 
 
Sposób oraz miejsce uiszczenia opłaty skarbowej:  
- kasa Urzędu Miasta, budynek główny – II piętro w dniach: pon., śr. i czw. w godzinach od: 7.30 do 
14:00, wt. od 7.30 do 15.00, piątek od 7.30 do 13.00. 
 
- konto bankowe, numer konta bankowego Urząd Miasta Golub-Dobrzyń 
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001. 
 
Dowód wpłaty prosimy dołączyć do danego procesu.  
 
 

SPOSÓB DOSTARCZENIA  DOKUMENTÓW 

• Osobiście  w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg, biuro nr SK 1, w godzinach 7.45 – 14.15, bądź 
przez pełnomocnika. 
• Za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePuap, dołączając zamieszczone 
formularze do załatwienia sprawy, do formularza ogólnego (osoby posiadające podpis elektroniczny lub 
profil zaufany na platformie E-puap). 

MIEJSCE  ZŁOŻENIA  DOKUMENTÓW 

• Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg, biuro nr SK1. 
• Za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePuap, dołączając zamieszczone 
formularze do załatwienia sprawy, do formularza ogólnego (osoby posiadające podpis elektroniczny lub 
profil zaufany na platformie E-puap). 

TERMIN  ZAŁATWIENIA  SPRAWY 

Zgodnie z art. 217 § 3 zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż 
w terminie siedmiu dni. 
 

TRYB  ODWOŁAWCZY 

Odwołanie nie przysługuje 

FORMULARZ  DO POBRANIA 

Wniosek nr 6 o wydanie zaświadczenie potwierdzającego dane pojazdu w przypadku zagubienia 
dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu 
Druk pełnomocnictwa nr 2. 

REJESTR  ZMIAN 

Zmianie uległ: 
1. numer konta bankowego Urzędu Miasta  z: 10 1020 5024 0000 1002 0010 1105 na: 35 9551 

0002 0100 2219 2000 0001. 
2. numer telefonu z (56) 683 54 14 na (56) 682 16 88. 
3. 01.03.2013 r. - dokonano aktualizacji aktów prawnych. 
4. w dniu 16.02.2017 r. dokonano aktualizacji aktów prawnych. 
5. w dniu 21.12.2018 r. dokonano aktualizacji aktów prawnych. 
6. W dniu 02.01.2020 r. dokonano aktualizacji aktów prawnych. 

 


