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KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA SIEDLCE, Skwer Niepodległości 2
Strona:1
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA tel. 25 794 3727, 25 794 3709 Stron: 1

Wydanie: 8

WYDANIE WTÓRNIKA DOWODU REJESTRACYJNEGO, TABLICY REJESTRACYJNEJ,
KARTY POJAZDU, NALEPKI NA SZYBĘ, ZNAKU LEGALIZACYJNEGO
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Spraw Obywatelskich - Referat Komunikacji
II. PODSTAWA PRAWNA:
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie w sprawie rejestracji i oznaczania
pojazdów,
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu
rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdu
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
1.Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego
2.Załączniki:
• Wyciąg z rejestru badań technicznych z ostatniego badania (nie wymagany w przypadku, gdy termin następnego
badania jest znany organowi rejestrującemu)
• Karta pojazdu – jeśli była wydana
• Oświadczenie o utracie dokumentów
• Dowód wpłaty należnej opłaty
Do wglądu:
- Tablice rejestracyjne ( w celu wymiany znaków legalizacyjnych)
IV. OPŁATY:,
− 73,50 zł za wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego;
− 53,00 zł za wydanie wtórnika jednej tablicy rejestracyjnej,
− 93,00 zł za wydanie wtórników tablic rejestracyjnych,
− 75,50 zł za wydanie wtórnika karty pojazdu,
− 19,00 zł za wydanie wtórnika nalepki na szybę,
− 12,50 zł za wydanie wtórnika znaku legalizacyjnego (dotyczy białych tablic rejestracyjnych)
Opłat należy dokonać przelewem na konto Urzędu Miasta Siedlce ING Bank Śląski S.A. o/Siedlce

28 1050 1894 1000 0022 1545 6456

Przelew powinien być szczegółowo opisany w celu jednoznacznej identyfikacji dokonanej opłaty ze sprawą, do której
opłata została wniesiona w rubryce "tytułem' proszę wpisać, "opłata za wydanie wtórnika oraz nr rejestracyjny
pojazdu"
V. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Biuro Obsługi Interesanta, stanowiska nr 10 i 11 pracują: poniedziałek w godz.9.00 – 17.00, wtorek, środa, czwartek,
piątek w godz.7.45 – 15.45
VI. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Decyzja o wydaniu wtórnika
VII. TERMIN ZAŁATWIENIA:
30 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:
Informację o tym, czy wtórnik jest gotowy do odbioru i odbiór – Biuro Obsługi Interesanta, stanowiska nr 10 i 11
pracują: poniedziałek w godz.9.00 – 17.00, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz.7.45 – 15.45, tel. 25 794 3727

