Szczegółowy wykaz spraw

Poszczególne sprawy urzędowe zostały pogrupowane, na potrzeby systemu
kolejkowego, w następujący sposób:
GRUPA
1.
2.
3.
4.
5.

GRUPA

A – rejestracja pojazdu, w tym:
rejestracja nowego pojazdu, dotychczas nie rejestrowanego,
rejestracja pojazdu używanego, zarejestrowanego w kraju,
rejestracja pojazdu używanego, zarejestrowanego za zagranicą,
rejestracja tymczasowa, z wydaniem tablic tymczasowych,
rejestracja pojazdu zabytkowego.

B – pozostałe sprawy dotyczące zarejestrowanych pojazdów, w tym (między
innymi):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

wydanie dowodu rejestracyjnego,
wydanie karty pojazdu,
wyrejestrowanie pojazdu,
decyzja o nadaniu cech identyfikacyjnych,
decyzja na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastepcze],
wpisanie adnotacji - TAXI, GAZ-LPG, HAK, L, VAT, w dowodzie rejestracyjnym
i karcie pojazdu,
wpisanie /wykreślenie adnotacji o zastawie rejestrowym,
czasowe wycofanie pojazdu z ruchu (dotyczy pojazdów ciężarowych i autobusów),
wydanie zaswiadczenia potwierdzającego dane w zagubionym dowodzie rejestracyjnym
/karcie pojazdu.
dopisanie /wykreslenie wspolwlasciciela pojazdu,
wydanie wtórnika tablicy /tablic rejestracyjnych,
wydanie wtórnika nalepki kontrolnej,
wydanie wtórnika nalepki legalizacyjnej,
wymiana, wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego,
wymiana, wydanie wtórnika pozwolenia czasowego,
wymiana, wydanie wtórnika karty pojazdu.

1111111

GRUPA

C – sprawy dotyczące uprawnień do kierowania, w tym (między innymi):

1. wydanie Profilu Kandydata na Kierowce (PKK),
2. wydanie prawa jazdy po raz pierwszy,
3. rozszerzenie uprawnień do kierowania,
4.
5.

wymiana, wydanie wtórnika prawa jazdy,
wydanie miedzynarodoweqo prawa jazdy,

6.
7.
8.

wymiana zagranicznego prawa jazdy,
wymiana wojskowego prawa jazdy,
zwrot prawa jazdy po okresie zatrzymania /cofniecia,

9.
10.
11.
12.

wydanie skierowania na badania lekarskie.
wydanie zaswiadczenia potwierdzającego posiadanie uprawnień do kierowania,
wydanie skierowania na egzamin sprawdzajqcy kwalifikacje,
wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi,

13.

wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami przewozacyrni wartości pieniężne.

GRUPA

D – sprawy dotyczące wykonania ustawowego obowiązku zawiadomienia
Starosty, w terminie 30 dni, o zbyciu lub nabyciu pojazdu zarejestrowanego
w Polsce:

1.

2.

przyjmowanie zgłoszeń o nabyciu pojazdu zarejestrowanego (szczególnie w sytuacji,
gdy pojazd nie może być zarejestrowany w terminie 30 dni na rzecz nabywcy - np. z
powodu złego stanu technicznego),
przyjmowanie zgłoszeń o zbyciu pojazdu zarejestrowanego.

