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WYDANIE ZGODY NA WYKONANIE TABLICZKI ZNAMIONOWEJ ZASTĘPCZEJ
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Spraw Obywatelskich - Referat Komunikacji
II. PODSTAWA PRAWNA:
• ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r.,poz.1990 z późn.zm.)
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. z
2016 r., poz. 1038),
• § 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz
trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 236, poz.1401)
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
1.Wniosek o wydanie zgody na wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej
2.Do wglądu:
• dowód rejestracyjny
• zaświadczenie stacji diagnostycznej stwierdzające brak tabliczki znamionowej lub oświadczenie o jej zagubieniu,
zniszczeniu
• dowód wpłaty należnej opłaty
IV. OPŁATY:
Skarbowa:
10 zł płatne gotówką w kasach Biura Obsługi interesanta pracujących: poniedziałek w godz.7.45 – 18.00, od wtorku
do piątku w godz.7.45 – 15.45 lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Siedlce ING Bank Śląski S.A.
o/Siedlce 22 1050 0099 6192 5550 1000 0010
V. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Biuro Obsługi Interesanta, stanowiska nr 10 i 11 pracują: poniedziałek w godz.7.45 – 18.00, wtorek, środa, czwartek,
piątek w godz.7.45 – 15.45
VI. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Zgoda na wydanie tabliczki znamionowej zastępczej
VII. TERMIN ZAŁATWIENIA:
Do 3 dni
VIII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Siedlce w terminie 14 dni od
dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie można składać w Biurze Obsługi Interesanta, stanowiska nr 10 i 11.
UWAGI:
Organ rejestrujący na wniosek właściciela wydaje decyzję o wykonaniu tabliczki znamionowej zastępczej
w przypadku:
• braku, utraty lub zniszczenia tabliczki znamionowej,
• utraty aktualności treści tabliczki znamionowej w zakresie określenia cech identyfikacyjnych pojazdu.

