
ZADANIE PUBLICZNE REALIZOWANE NA ZLECENIE MIASTA KRAKOWA, FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

W JAKIEJ SYTUACJI NALE!Y DOKONA" ZG#OSZENIA?

Zg!oszenie dotyczy nabycia 
i zbycia pojazdu, czyli przyk!ado-
wo sprzedaj"c, kupuj"c, przeka-
zuj"c lub otrzymuj"c samochód 

Obowi"zek zg!oszenia spo-
czywa na w!a#cicielu pojazdu. 
Zbycie zg!asza dotychczasowy 
w!a#ciciel, natomiast nabycie 
zg!asza nowy w!a#ciciel sa-
mochodu. Zbycie lub nabycie 

KTO ZG#ASZA?

Zawiadomienie o nabyciu lub 
zbyciu pojazdu zg!asza si$ 
w Wydziale Komunikacji Staro-
stwa Powiatowego w!a#ciwego 
ze wzgl$du na miejsce zamiesz-
kania zg!aszaj"cego.

W przypadku miast na prawach 
powiatu (przyk!adowo Kraków) 
zg!oszenia nale%y dokona& 
w Wydziale Komunikacji Urz$-
du Miasta.

GDZIE I W JAKI SPOSÓB NALE!Y DOKONA" ZG#OSZENIA?

W celu zg!oszenia nabycia lub 
zbycia pojazdu nale%y przygo-
towa&:
• dowód osobisty lub paszport,
• kopi$ dokumentu, który po-
twierdza przeniesienie w!a-
sno#ci pojazdu, na przyk!ad 
umowy sprzeda%y albo umowy 
darowizny.

JAKIE DOKUMENTY NALE!Y PRZYGOTOWA"?

1) oznaczenie zg!aszaj"cego – 
w przypadku osób 'zycznych 
b$dzie to imi$, nazwisko, adres 
zamieszkania, adres do kore-
spondencji, numer PESEL;

2) wskazanie organu – nale%y 
wskaza& do kogo kierowane 
jest zg!oszenie;

3) cel zg!oszenia – nale%y okre-
#li&, jakie zmiany s" zg!aszane 
(nabycie lub zbycie) i jakiego 
pojazdu one dotycz".

CO POWINNO ZAWIERA" ZG#OSZENIE?

Zawiadomienie o nabyciu lub 
zbyciu pojazdu nale%y z!o%y& 
w terminie 30 dni, liczonym 
od dnia dokonania czynno#ci, 
przyk!adowo od dnia podpisa-
nia umowy przenosz"cej w!a-
sno#& pojazdu.

WA!NE! W zwi"zku z pande-
mi" – od dnia 1 lipca 2021 r. 

W JAKIM TERMINIE NALE!Y DOKONA" ZG#OSZENIA?

Od zg!oszenia nabycia lub zby-
cia pojazdu nie pobiera si$ op!a-
ty. W przypadku dokonywania 
zg!oszenia przez pe!nomocnika, 
pobierana jest op!ata skarbowa 
w wysoko#ci 17 z!.

CZAS REALIZACJI I OP#ATY

Za niedope!nienie obowi"zku 
zawiadomienia o nabyciu lub 
zbyciu pojazdu w ustawowym 
terminie przewidziano kar$ 
w wysoko#ci od 200 do 1000 z!.

KONSEKWENCJE NIEDOKONANIA ZG#OSZENIA

ZG!OSZENIE NABYCIA I ZBYCIA POJAZDU

Z przeniesieniem w"asno#ci pojazdu zwi$zany jest obowi$zek na"o%ony na w"a#ciciela pojazdu zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu 
pojazdu starosty, w"a#ciwego ze wzgl&du na miejsce zamieszkania zg"aszaj$cego.

w darowi(nie, nale%y powiado-
mi& o tym odpowiedni urz"d.

zg!aszaj" zatem obie strony – 
zarówno dotychczasowy, jak 
i nowy w!a#ciciel pojazdu.

Zg!oszenia mo%na dokona& oso-
bi#cie lub przez pe!nomocnika.

Zg!oszenia mo%na dokona&:
• w urz$dzie,
• za po#rednictwem poczty,
• przez internet (wymaga posia-
dania pro'lu zaufanego).

WA!NE! Nie ma wzoru urz$-
dowego zawiadomienia 
o nabyciu lub zbyciu pojazdu. 
Wzory wniosków stosowane 
w poszczególnych urz$dach 
mog" si$ ró%ni&. Wniosek mo%-
na pobra& ze strony interneto-
wej lub otrzyma& bezpo#rednio 
w urz$dzie.

Nale%y równie% poda& dane no-
wego w!a#ciciela, a tak%e wska-
za& dat$ powstania zmiany;

4) podstawa zg!oszenia – nale-
%y wskaza& i za!"czy& dokument 
b$d"cy podstaw" zg!oszenia, 
jego numer oraz dat$ wydania;

5) podpis - zg!oszenie wymaga 
w!asnor$cznego podpisu.

wyd!u%ono termin na dokona-
nie zg!oszenia do 60 dni. Wy-
d!u%ony termin b$dzie obo-
wi"zywa! do dnia odwo!ania 
stanu zagro%enia epidemicz-
nego albo stanu epidemii og!o-
szonego z powodu COVID-19.

Przyj$cie zg!oszenia nast$puje 
bez zb$dnej zw!oki, chyba %e 
zg!oszenie zawiera braki.


