
Komunikat z dnia 3 kwietnia 2020r. w sprawie zmiany sposobu

realizacji spraw przez Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt telefoniczny pod numerami telefonów:

Informacja telefoniczna – rejestracja pojazdów 33/ 87 57 846

Informacja w sprawie rejestracji 33/ 87 57 844

Informacja w sprawach zmian w ewidencji pojazdów 33/87 57 843

Informacja w sprawach prawa jazdy 33/ 87  57 845

Informacja w sprawie transportu 33/ 87 57 841

Wydział Komunikacji i Transportu realizuje sprawy związane z pojazdami w zakresie:

– rejestracji pojazdu nowego (zakupionego  w salonie),

– czasowego wycofania pojazdu z ruchu,

– przywrócenia pojazdu czasowo wycofanego z ruchu ,

– przedłużenia czasowego wycofania pojazdu z ruchu,

– wyrejestrowania pojazdu z uwagi na demontaż,

– zawiadomienia o zbyciu pojazdu,

– zawiadomienia o nabyciu pojazdu,

W przypadku spraw związanych z rejestracją pojazdu nowego, czasowego wycofania z ruchu,

przywrócenia  pojazdu  z  ruchu   czy  przedłużenia  czasowego  wycofania  z  ruchu,

wyrejestrowania  pojazdu  z  uwagi  na  demontaż  pojazdu     należy  w  pierwszej  kolejności

skontaktować się telefonicznie  z Wydziałem Komunikacji i Transportu celem uzyskania

informacji   dotyczącej  sposobu i  terminu  załatwienia  sprawy oraz  wysokości  opłaty jaką

należy wnieść na konto Starostwa Powiatowego. 



W przypadku  zawiadomienia  o  zbyciu  czy  nabyciu  pojazdu   wnioski  można  składać  w

skrzynce  podawczej  umieszczonej  przed  Starostwem Powiatowym w Suchej  Beskidzkiej,

przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP, lub operatora pocztowego. 

Zmiany w przepisach od dnia 01.04.2020r. 

  W okresie od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych

rozwiązaniach  związanych  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19,  innych

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw do dnia

31  grudnia  2020  r.  wydłuża  się  do  180  dni  terminy określone  w  art.  71  ust.  7  (rejestracja

sprowadzonego pojazdu z zagranicy ) i art. 78 ust. 2 pkt 1  (zbycie i nabycie pojazdu rejestrowanego

na  terytorium  RP),  art.  140mb  ustawy  (kary  pieniężne  za  niedopełnienie  obowiązku  rejestracji

pojazdu sprowadzonego z zagranicy i zawiadomienia  o zbyciu i nabyciu pojazdu) -ustawy z dnia 20

czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Wydłużony termin ma zastosowanie również:

1) do pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej nie później niż 30 dni przed dniem wejścia w życie ustawy z 

dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw;

2) do pojazdu zarejestrowanego nabytego lub zbytego nie później niż 30 dni przed dniem

wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych

rozwiązaniach  związanych  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

oraz niektórych innych ustaw. 

Zawiadomienie o zbyciu lub nabyciu pojazdu

Zawiadomienia o zbyciu pojazdu (sprzedaży) oraz zawiadomienie o nabyciu pojazdu

zarejestrowanego na terytorium kraju (zakupu) należy przesyłać za pośrednictwem platformy

ePUAP  lub  poczta  tradycyjną  –  przesyłając  wniosek  wk-1  (dostępny  na  stronie

www.powiatsuski.pl w zakładce Wydziały – Wydział Komunikacji i Transportu – Wnioski i

formularze) wraz kopią dokumentu potwierdzającego zbycie  lub nabycie pojazdu np. umowy,

http://www.powiatsuski.pl/


faktury. Uprzejmie prosimy o podawanie numeru telefonu w celu umożliwiania kontaktu

urzędnika z właścicielem pojazdu. W przypadku zawiadomienia o zbyciu pojazdu będącego

przedmiotem  współwłasności,  zawiadomienie  może  złożyć  każdy  ze  współwłaścicieli,

przedkładając  pełnomocnictwo  albo  oświadczenie,  że  działa  za  zgodą  większości

współwłaścicieli.(§16 ust. 2 rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów). 

Organem właściwym do zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu jest starosta właściwy ze

względu na miejsce zamieszkania właściciela pojazdu. 

Wyrejestrowanie pojazdu z uwagi na demontaż

Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu z uwagi na demontaż wk-1 (dostępny na stronie

www.powiatsuski.pl w zakładce Wydziały – Wydział Komunikacji i Transportu – Wnioski i

formularze) można przesłać pocztą tradycyjną wraz z zaświadczeniem o demontażu pojazdu,

unieważnionym dowodem rejestracyjnym, kartą pojazdu jeśli była wydana, unieważnionymi

tablicami rejestracyjnymi, potwierdzeniem zawarcia polisy OC ważnej na dzień demontażu

pojazdu  oraz  dowodem  wpłaty  opłaty  skarbowej  w  wysokości  10  zł  na  konto  Urzędu

Miejskiego w Suchej Beskidzkiej  67 8128 0005 0018 7886 2000 0010.  Uprzejmie prosimy o

podawanie  numeru telefonu w celu  umożliwiania  kontaktu urzędnika z  właścicielem

pojazdu

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosku jest starosta właściwy ze względu na miejsce

ostatniej rejestracji pojazdu. W przypadku gdy nastąpiło przeniesienie prawa własności pojazdu należy

dołączyć  wszystkie  dokumenty potwierdzające ten  fakt  dołączając  do wniosku np.  umowy kupna

sprzedaży czy faktury.

http://www.powiatsuski.pl/

