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KARTA USŁUG 
1. Nazwa usługi Złożenie zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu 

2. Cel usługi 
Odnotowanie zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu  w Centralnej 
Ewidencji Pojazdów 

3. Kogo dotyczy Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne 

4. Miejsce 
składania 
dokumentów 

Składanie dokumentów w formie papierowej: Wydział Komunikacji, ul. 
Sękowskiego 2b, 39-300 Mielec Sala nr 1 Stanowisko Nr 7 lub 8 

Składanie dokumentów w formie elektronicznej – E-USŁUGI 
https://esp.pwpw.pl 

https://www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-obywatela/#kierowcy-i-pojazdy   

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-
klienta/katalogspraw/sprawyogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-
ogolne-dopodmiotupublicznegonowe 

 "Pismo ogólne do urzędu " ( Adresat Starostwo Powiatowe w Mielcu lub 
adres skrytki EPUAP /4rb2gaa99s/SkrytkaESP)  

Rejestracja telefoniczna: 

+48 17 7800426 

Rejestracja internetowa na stronie: 

www.kolejka.powiat-mielecki.pl 

Godziny obsługi interesantów: 

poniedziałek w godz. 7:30 – 16:00 
wtorek – czwartek w godz. 7:30 – 15:00 
piątek w godz. 7:30 – 14:00 
 

5. Miejsce 
załatwienia 
sprawy 

Wydział Komunikacji, ul. Sękowskiego 2b, 39-300 Mielec; 

Sala nr 1, Tel. 17 78 00 426 

6. Sposób 
załatwienia 
sprawy 

Przyjęcie zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu.  

http://www.powiat-mielecki.pl/
http://www.bip.powiat-mielecki.pl/
http://www.kolejka.powiat-mielecki.pl/
mailto:starostwo@powiat-mielecki.pl
https://esp.pwpw.pl/
https://www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-obywatela/#kierowcy-i-pojazdy
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalogspraw/sprawyogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-dopodmiotupublicznegonowe
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalogspraw/sprawyogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-dopodmiotupublicznegonowe
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalogspraw/sprawyogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-dopodmiotupublicznegonowe


 

7. Wymagane 
dokumenty 

• Wypełniony wniosek oraz; 

• Dowód osobisty lub prawo jazdy, 

• Kopia dokumentu lub dokumentów na podstawie których nastąpiło 
zbycie lub nabycie pojazdu, 

• Pełnomocnictwo - w przypadku działania pełnomocnika 
wskazanego pisemnie przez właściciela pojazdu. 

8. Opłaty Nie dotyczy 

9. Czas / termin 
załatwienia 
sprawy 

Przyjęcie zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu następuje 
niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów. 

10. Tryb 
odwoławczy 

Nie dotyczy 

 

11. Podstawa 
prawna 

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. 
U. 2021.450 j.t. z dnia 2021.03.12). 
 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 
grudnia 2017 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów 
oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. 2017.2355 z dnia 
2017.12.18).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
27 września 2003 roku w sprawie szczegółowych czynności 
organów w sprawach związanych 
z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w 
tych sprawach (Dz. U. 2019. 2130 j.t. z dnia 2019.11.05). 

https://powiat-mielecki.pl/fcp/kGBUKOQtTKlQhbx08SlkFTxYCEi8pMgQGS39UA1BbWCECWR1pXhs_W3dN/_users/code_qEVwILgdQKFs6RxUYGAxGClUGXiUlCAEHCi4IHxYb/km/b_zgloszenie_zbycia_nabycia_pojazdu_wyrejestrowanie_pojazdu/b1_nabycie_zbycie_pojazdu.pdf
https://powiat-mielecki.pl/fcp/kGBUKOQtTKlQhbx08SlkFTxYCEi8pMgQGS39UA1BbWCECWR1pXhs_W3dN/_users/code_qEVwILgdQKFs6RxUYGAxGClUGXiUlCAEHCi4IHxYb/km/o_ogolne/o1_pelnomocnitwo_rejestracja.pdf

