
 

 

a) Nazwa usługi  

Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku kradzieży lub zagubienia 

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 

Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych, lub wydanie nowych tablic rejestracyjnych. 
 

f) Kogo dotyczy 

Klient składający wniosek 

g) Wymagane dokumenty 

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

 
- dowód osobisty (do wglądu), 
- dowód rejestracyjny, 
- karta pojazdu, jeżeli była wydana, 
- zaświadczenie z Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży tablic (tablicy) 

rejestracyjnych, 
- aktualne badanie techniczne, 
- ubezpieczenie 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 

  Starostwo Powiatowe  w Żninie 
ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin 

tel. +48 52 30 31 100, fax +48 52 30 31 302 
bip: http://www.bip.powiatzninski.pl, internet: http://www.znin.pl, 

e-mail:  powiat@znin.pl 

 

 
KARTA 
USŁUGI 

Nr 
KD.0143.8.2018 
 



 

 

i) Termin i sposób załatwienia 

Bez zbędnej zwłoki 

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 
 
Opłata administracyjna: 
 
Opłata za tablice rejestracyjne: 
• samochodowe - 80,00 zł, 
• motocyklowe - 40,00 zł, 
• motorowerowe - 30,00 zł, 
 
Opłata za wydanie: 
• dowodu rejestracyjnego - 54,00 zł, 
• pozwolenia czasowego - 13,50 zł, 
• kompletu znaków legalizacyjnych - 12,50 zł, 
• nalepka kontrolna – 18,50 zł 
 
Opłata ewidencyjna za wydanie: 
• dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł, 
• pozwolenia czasowego - 0,50 zł, 
• zalegalizowanie tablic (tablicy) rejestracyjnych - 0,50 zł. 
 
Sposób oraz miejsce uiszczania opłaty administracyjnej: 
- wpłaty uiszcza się w kasie Starostwa Powiatowego w Żninie, parter – kasa czynna  
w godzinach od 7:45 do 14:30 
lub przelewem 
- Bank Spółdzielczy „PAŁUKI” w Żninie, ul. 700–lecia 41, w godz. 7.30 – 16.30 
nr konta 80 8181 0000 0001 4717 2000 0004 
 
Dowód wpłaty prosimy dołączyć do danego procesu. 
 
Na wniosek właściciela można wydać wtórnik tablic (tablicy) rejestracyjnych  
z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego, po przedstawieniu przez 
właściciela pojazdu: dowodu rejestracyjnego; karty pojazdu, jeżeli była wydana, 
oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań. Na okres 
konieczny do wykonania tablicy rejestracyjnej (wtórnika) na wniosek właściciela pojazdu 
mogą być wydane tablice (tablica) tymczasowe i pozwolenie czasowe.Za wydanie jednej 
tablicy rejestracyjnej pobierana jest opłata w wysokości 50% opłaty. 
 

 

 

 



 

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 1960 r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie 
wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic 
(tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie 
warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu  
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.- O opłacie skarbowej  
 

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 

 


