KARTA USŁUG NR 12/KM
Nabijanie numerów

I. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydział Komunikacji i Transportu ul. Plac Wolności 13, pokój nr 5 i 7
Tel. (077) 4052735, 4052737, 4052738 fax 77 4723950
(pn. 800 - 1530, wt. – pt. 700 - 1430).
II. PODSTAWA PRAWNA
 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji
i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.
 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.
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu
oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych.
III. WYMAGANE DOKUMENTY
1) wniosek o wydanie decyzji na nabicie numerów
- wypełniony formularz wniosku,
- do wniosku właściciel dołącza dokumenty potwierdzające, że pojazd, któremu ma być nadana cecha
identyfikacyjna, jest pojazdem, któremu zgodnie z art. 66a ust. 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym może
być nadana ta cecha:
 oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, że pojazd jest
pojazdem, którego markę określa się jako „SAM”, potwierdzające spełnienie przesłanki o której mowa
w art. 66a ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym,
 dowód własności ramy lub podwozia pojazdu jako potwierdzenie spełnienia przesłanki, o której mowa
w art. 66a ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym,
 dokumenty stwierdzające odzyskanie pojazdu po kradzieży jako potwierdzenie spełnienia przesłanki,
o której mowa w art. 66a ust. 2 pkt 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym,
 dokumenty stwierdzające nabycie pojazdu na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego
orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa potwierdzające spełnienie przesłanki, o której
mowa w art. 66a ust. 2 pkt 4 ustawy – Prawo o ruchu drogowym,
 prawomocne orzeczenie sądu ustalające prawo własności pojazdu potwierdzające spełnienie przesłanki,
o której mowa w art. 66a ust. 2 pkt 5 ustawy – Prawo o ruchu drogowym,
 zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu lub opinię rzeczoznawcy
samochodowego potwierdzające spełnienie przesłanki, o której mowa w art. 66a ust. 2 pkt 6 ustawy –
Prawo o ruchu drogowym,
 zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu zgodności pojazdu potwierdzające spełnienie przesłanki,
o której mowa w art. 66a ust. 2 pkt 7 ustawy – Prawo o ruchu drogowym,
 opinię rzeczoznawcy samochodowego, jeżeli jest wymagana,
 dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd jest zarejestrowany,
 karta pojazdu, jeżeli była wydana.
2) wniosek o wykonanie tabliczki znamionowej:
- wniosek.
W przypadku, gdy przy złożeniu wniosku o wykonanie tabliczki znamionowej lub o wydanie decyzji na nabicie
numerów nie ma wszystkich właścicieli pojazdu należy przedłożyć pełnomocnictwo do reprezentowania
nieobecnych przed organem administracyjnym.
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IV. OPŁATY
Opłata skarbowa:
- decyzja o nabiciu numerów – 10 zł,
Opłatę skarbową należy uiścić poprzez wpłatę na konto Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
nr 02 1020 3668 0000 5702 0264 3229. Potwierdzenie dokonania wpłaty prosimy dołączyć do wniosku.
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Terminy załatwienia sprawy określa art. 35 kpa:
- organy administracji publicznej obowiązane są załatwić sprawy bez zbędnej zwłoki,
- niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione
przez stronę,
- nie później niż w ciągu miesiąca, sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego,
- nie później niż w ciągu 2 miesięcy od wszczęcia postępowania w sprawach szczególnie skomplikowanych.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Starosty
Kędzierzyńsko-Kozielskiego w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji.
VII. UWAGI

Opracował: Stanisław Siemaszko- ………………………… (podpis osoby sporządzającej kartę)
Zatwierdził: Dariusz Strzelec-………………………………. (podpis Kierownika Wydziału merytorycznego)
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