KARTA INFORMACYJNA
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A 21-010 Łęczna
Znak:
KTD.5410

Wydanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu

Komórka organizacyjna: Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych
Kategoria: rejestracja pojazdów

W przypadku:










Opłata :



zbudowanego przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub
ramy konstrukcji własnej, którego markę określa się jako
„SAM”;
w którym dokonano wymiany ramy lub podwozia na
odpowiednio ramę lub podwozie bez numeru fabrycznego;
odzyskanego po kradzieży, w którym cecha identyfikacyjna
uległa zatarciu lub sfałszowaniu;
nabytego na licytacji publicznej lub od podmiotu
wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz
Skarbu Państwa, w którym cecha identyfikacyjna uległa
zatarciu lub sfałszowaniu;
w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub
sfałszowaniu, a prawomocnym orzeczeniem sądu zostało
ustalone prawo własności pojazdu;
w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub
została zniszczona podczas wypadku drogowego albo podczas
naprawy;
zabytkowego, w którym cecha identyfikacyjna nie została
umieszczona.
opłata skarbowa – 10 zł.

Urząd Miejski w Łęcznej
Nr: 34 1020 3206 0000 8102 0006 4410
Miejsce złożenia dokumentów: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Aleja Jana Pawła II 95A,
I piętro, pokój nr 117, tel. 081) 752 6461

Nr konta:

Termin załatwienia sprawy: 44 dni.
Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy: Iwona Kuzioła, Elżbieta Duda, Agnieszka
Gryniewicz,
Marzena Ośko-Pińkowska.
Tryb odwoławczy: od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Lublinie za pośrednictwem Starosty w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawa prawna:
- art. 66a ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 r., poz.
1137 z późn. zm.),
-art. 28 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i
oznaczania pojazdów (Dz. U. 2007 r. nr 186, poz. 1322 z późn. zm.),
-§ 2 rozporządzenia ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011 r. – w sprawie szczegółowego
sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych (Dz. U. 2011 r.
nr 236, poz. 1401).

