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NADANIE NOWEGO NUMERU IDENTYFIKACYJNEGO
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Spraw Obywatelskich - Referat Komunikacji
II. PODSTAWA PRAWNA:
• art. 66 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym
• § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz
trybu nadawania oraz umieszczania w pojeździe cech identyfikacyjnych
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o nadanie nowego numeru identyfikacyjnego
2. Dokumenty potwierdzające, że pojazd, któremu ma być nadana cecha identyfikacyjna, jest pojazdem, któremu
zgodnie z art.66a ust.2 ustawy może być nadana ta cecha:
a) oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, że pojazd jest
pojazdem, którego markę określa się jako „SAM”, potwierdzające zbudowanie pojazdu marki „SAM”
z materiałów będących własnością wnioskodawcy,
b) dowód własności ramy, podwozia lub silnika w przypadku wymiany ramy lub silnika,
c) dokumenty potwierdzające odzyskanie pojazdu po kradzieży w przypadku gdy w czasie kradzieży nastąpiło
przebicie numerów identyfikacyjnych,
d) dokumenty potwierdzające nabycie pojazdu na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie
o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, w przypadku nabycia od tych podmiotów pojazdu z
przerobionymi numerami identyfikacyjnymi,
e) prawomocne orzeczenie sadu ustalające prawo własności pojazdu, w którym cechy identyfikacyjne zostały
zatarte albo sfałszowane.
3. Opinię rzeczoznawcy samochodowego w przypadku skorodowania pola numerowego lub jego uszkodzenia
podczas wypadku albo naprawy,
4. Dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd jest zarejestrowany,
5. Karta pojazdu, jeżeli była wydana,
6. Dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu, jeżeli nabicie numerów ma nastąpić przed rejestracją,
7. Dowód wpłaty należnej opłaty
IV. OPŁATY:
Opłata skarbowa:
 Za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu – 10 zł.
Opłata skarbowa płatna na konto Urzędu Miasta Siedlce ING Bank Śląski S.A. o/Siedlce

22 1050 0099 6192 5550 1000 0010

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 decyzje o nadaniu nowego numeru
identyfikacyjnego, imię i nazwisko"
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 nadaniu nowego numeru identyfikacyjnego
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:
Po nabiciu numeru właściciel pojazdu zobowiązany jest zgłosić zmianę w ciągu 30 dni przedkładając zaświadczenie
ze stacji kontroli pojazdów. Zmiana numeru nadwozia /silnika wymaga wymiany dowodu rejestracyjnego a także
przedłożenia tablic rejestracyjnych i karty pojazdu (jeżeli była wydana)

