
 

 

a) Nazwa usługi  

Wpis do dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu adnotacji (gaz, hak, taxi, L, Vat) 
 

b) Symbol 

5410 – Dokumentacja rejestracji pojazdów 

c) Wydział 

Wydział Komunikacji i Dróg 
d) Komórka 

Rejestracja pojazdów 
Gmina:  

- Barcin, Żnin – pokój nr 11 – Tel. (52) 30 31 100 w. 26, fax (52) 30 31 302 
- Gąsawa, Janowiec Wielkopolski, Łabiszyn, Rogowo – pokój nr 8 –  Tel. (52) 30 

31 100 w. 33 lub 36, fax (52) 30 31 302 
 
Godziny przyjęć klientów: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 – 15:30 

   
e) Opis sprawy 

Dokonanie odpowiedniej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym oraz karcie pojazdu, jeśli 
była wydana 
 

f) Kogo dotyczy 

Klient składający wniosek 

g) Wymagane dokumenty 

1.Wniosek (formularz do pobrania) 
2. Załączniki: 
 

1. Dokonanie wpisu adnotacji GAZ 
- dowód osobisty (do wglądu), 
- dowód rejestracyjny, 
- karta pojazdu, jeżeli była wydana, 
- wyciąg ze świadectwa homologacji, 
- faktura Vat lub rachunek za montaż instalacji gazowej, 
- OC (do wglądu). 

 
 

2. Dokonanie wpisu adnotacji HAK, TAXI, L, VAT 
- dowód osobisty (do wglądu), 
- dowód rejestracyjny, 
- karta pojazdu, jeżeli była wydana, 
- zaświadczenie z badania technicznego (dotyczy adnotacji HAK), 
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- zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu potwierdzające 

spełnienie przez pojazd dodatkowych warunków przewidzianych dla pojazdu „L”, 
- zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu potwierdzające 

spełnienie przez pojazd warunków wskazanych w art. 86 ust. 4 pkt 1-4 (dotyczy 
adnotacji VAT), 

- OC (do wglądu). 
 

h) Miejsce składania pism 

Starostwo Powiatowe w Żninie - parter,  

• pokój nr 11 – Gminy: Barcin, Żnin 

• pokój nr 8 – Gminy: Gąsawa, Janowiec Wielkopolski, Łabiszyn, Rogowo 

i) Termin i sposób załatwienia 

Zgodnie z art. 35 KPA bez zbędnej zwłoki, art. 35 § 3 nie później niż w ciągu 30 dniu,  
a w sprawach szczególnie skomplikowanych- nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia 
wszczęcia postępowania. 
 

j)  Opłaty  

Opłata skarbowa: 
• 17 zł za pełnomocnictwo, jeżeli między mocodawcą a pełnomocnikiem nie zostaje 
zachowane pokrewieństwo w linii pierwszej (zstępni, wstępni, małżonkowie, 
rodzeństwo)  
 
Sposób oraz miejsce uiszczenia opłaty skarbowej: 
- konto bankowe Urzędu Miejskiego w Żninie, numer konta bankowego:  
Bank Spółdzielczy „Pałuki” w Żninie  47 8181 0000 0001 2742 2000 0038 
 
Nie podlega opłacie administracyjnej. 
 

k) Podstawa prawna 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie 
szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu  
do ruchu oraz wzorów tych dokumentów  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r.  
w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych 
-   Ustawa z dnia 16 czerwca 1960r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego  
-   Ustawa z   dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie 
szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne 
pojazdów  
-   Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 
czerwca 2012r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych 
pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach 

 
l) Tryb odwoławczy 

Odwołanie nie przysługuje  

m) Inne informacje 

Tomasz Michalczak – kierownik wydziału  

pokój nr 1 , tel. (52) 30 31 100 w. 32, e-mail: komunikacja@znin.pl 


