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KARTA INFORMACYJNA <ZGŁOSZENIE ZBYCIA POJAZDU (SPRZEDAŻ)>
Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t.
Dz. U. z 2021 r., poz. 450)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017
r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań
dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 poz. 2355 ze zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003
r. w sprawie szczegółowych czynności organów
w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu
oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U.
z 2019 r. poz. 2130 ze zmianami ).
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.
U. z 2020 r., poz. 1546).
5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.).

Wymagane dokumenty Do podania o zbyciu pojazdu zarejestrowanego należy dołączyć:
1. kopię dokumentu na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu
(faktura VAT, umowa kupna-sprzedaży itp.),
2. pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika
(oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa art.
33 § 3 Kpa). Jeżeli pojazd stanowi współwłasność – wszelkie
sprawy związane z jego rejestracją załatwiają wszyscy
współwłaściciele, bądź ich pełnomocnik/pełnomocnicy.
Należy przedstawić do wglądu:
- dowód osobisty,
Wzory dokumentów do Zawiadomienie o sprzedaży
pobrania
Komórka
odpowiedzialna za
prowadzenie sprawy
Miejsce składania
dokumentów

Biuro Komunikacji

ul. Sienkiewicza 9
Biuro Komunikacji przyjmuje klientów:
w poniedziałki i czwartki w godzinach od 7.30 do 15.30, we wtorki
od 7.30 do 16.30, w środy od 7.30 do 11.30 w piątki od 7.30 do
14.30.

Termin załatwienia
sprawy
Opłaty
Tryb odwoławczy

Przy kliencie
Nie podlega opłacie
Przyjęcie zgłoszenia sprzedaży pojazdu nie jest decyzją
administracyjną, w związku z czym brak trybu odwoławczego.

Informacje dodatkowe Opłatę skarbową za pełnomocnictwo w wysokości 17,00 zł od
każdego stosunku pełnomocnictwa uiszcza się na konto Urzędu
Miejskiego
w
Wałbrzychu
Bank
Milenium

51 1160 2202 0000 0004 9251 5252
Posiadamy terminale płatnicze i wyżej wymienione opłaty można
uiścić na miejscu przy wykorzystaniu karty płatniczej.
Opłaty skarbowej za pełnomocnictwo nie pobiera się jeżeli
udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Oryginał dowodu wniesionej opłaty należy dołączyć do wniosku o
rejestrację.
Uwaga, w celu załatwienia sprawy należy pobrać bilet
z biletomatu (jedna sprawa=jeden bilet). Żeby zapewnić obsługę
wszystkich Klientów (z biletami), w przypadku pobrania dużej
ilości biletów, biletomat może zostać zablokowany.
Art.140mb określa , że kto :
będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej , wbrew przepisowi art.78 ust.2 pkt.1 nie
zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu - podlega karze
pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.
Istnieje możliwość rezerwacji kolejki przez internet pod
adresem: https://rejestracja.walbrzych.eu/umwalbrzych
Osoba zgłaszająca zbycie pojazdu ma obowiązek zgłosić ten fakt w
terminie do 30 dni od daty dokonania transakcji, niezależnie od tego
czy nabywca zarejestrował zakupiony pojazd.
Powyższą sprawę można załatwić korespondencyjnie
przesyłając na adres Biura Komunikacji w Wałbrzychu podanie
o zbyciu pojazdu oraz kserokopię umowy kupna sprzedaży, lub
przez epuap posiadając profil zaufany lub kwalifikowany
podpis elektroniczny

