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Karta opisu usługi 
KT - 11 

Nazwa usługi 
Zgłoszenie zbycia pojazdu 

 

Podstawa prawna wykonywania usługi 
1. Art. 78 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 988 z późn. zm.). 
2. § 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania 

pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2355 z późn. zm.). 
 

Wymagane dokumenty 
Do złożenia: 
1. Wypełnione zawiadomienie o zbyciu pojazdu wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (druk KT-11/1 

dostępny w Biurze Obsługi Klienta oraz w BIP na stronie http://bip.powiat.kielce.pl ). 
2. Kopia dokumentu, na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu. 
3. Pełnomocnictwo wraz z dowodem potwierdzającym uiszczenie opłaty skarbowej, jeżeli strona działa przez pełnomocnika 

(druk KT-1/3 dostępny w Biurze Obsługi Klienta oraz w BIP na stronie http://bip.powiat.kielce.pl ). 
Do wglądu: 

 Aktualny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). 
 

Opłaty 
 Zgłoszenie zbycia pojazdu nie podlega opłacie. 
 Opłatę skarbową za złożone pełnomocnictwo w kwocie 17 zł. należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta 

w Kielcach na nr konta: 38 1050 0099 6450 9000 0000 0000, albo bezpośrednio w siedzibie tut. Urzędu. Z obowiązku 
uiszczenia opłaty skarbowej za złożone pełnomocnictwo zwolniony jest małżonek, wstępny, zstępny oraz rodzeństwo. 
 

Miejsce załatwienia sprawy 
 Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, Wydział Komunikacji i Transportu, Referat Rejestracji 

Pojazdów – poziom -1 (przyziemie), stanowiska 3-19. Spis numerów telefonów dostępny jest na stronie Starostwa 
Powiatowego w Kielcach, w zakładce kontakt. 

 Filie Wydziału Komunikacji i Transportu – dla mieszkańców gmin, dla których filie zostały utworzone. 
 

Termin i sposób załatwienia sprawy 
 Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście w tut. Urzędzie, przesłać za pośrednictwem operatora 

pocztowego albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie dokumentu elektronicznego przez Elektroniczną 
Skrzynkę Podawczą Systemu Pojazd i Kierowca www.esp.pwpw.pl  (wymagane jest posiadanie elektronicznego podpisu 
kwalifikowanego albo profilu zaufanego). 

 Sprawa załatwiana jest niezwłocznie po otrzymaniu kompletu wymaganych dokumentów i ich pozytywnej weryfikacji przez 
upoważnionego pracownika. 

 Procedura kończy się wprowadzeniem danych do CEPiK. 
 

Tryb odwoławczy 
Wykonując czynności materialno – techniczne nie stosuje się trybu odwoławczego. 
 

Uwagi 

 Na zbywcy ciąży obowiązek zgłoszenia w organie rejestrującym faktu zbycia pojazdu w terminie 30 dni od dnia dokonania 
transakcji, pod rygorem nałożenia przez organ kary administracyjnej w wysokości od 200 zł. do 1000 zł. Na mocy art. 31ia 
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 z późn. zm.) 
termin ten został wydłużony do 60 dni, do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 
ogłoszonego z powodu COVID-19. 

 Wniosek nie spełniający wymagań ustalonych w przepisach prawa pozostawia się bez rozpoznania, jeżeli wnioskodawca 
pomimo wezwania nie uzupełnił braków. 

 Wszystkie akty prawne dostępne są na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych https://isap.sejm.gov.pl/ 
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