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KARTA USŁUG 

1. Nazwa usługi 
Zmiana danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym zaistniałych w 
wyniku wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w pojeździe 

2. Cel usługi 
Zgłoszenie zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym 
zaistniałych w wyniku wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w pojeździe 
- nie dotyczy montażu instalacji gazowej, adnotacji „HAK”, „TAXI” i „L” 

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

4. Miejsce 
składania 
dokumentów 

Starostwo Powiatowe w Mielcu, ul. Sękowskiego 2b, Wydział Komunikacji, 
parter, sala obsługi, stanowiska numer 1,2,3,4,5,6,11 
Rejestracja telefoniczna 017 7800424  
Tel. 017 7800428, 017 7800427, 017 7800421, 017 7800425, 
poniedziałek w godz. 7:30 – 16:15 
wtorek-czwartek w godz. 7:30 – 15:15 
piątek w godz. 7:30 – 14:15 

5. Miejsce 
załatwienia 
sprawy 

Starostwo Powiatowe w Mielcu, ul. Sękowskiego 2b, Wydział Komunikacji, 
parter, sala obsługi, stanowiska numer 1,2,3,4,5,6,11 

6. Sposób 
załatwienia 
sprawy 

W drodze decyzji administracyjnej. Zamieszczenie w bazie danych 
zmienionych danych i informacji oraz zamówienie nowego dowodu 
rejestracyjnego w PWPW w Warszawie drogą elektroniczną 

7. Wymagane 
dokumenty 

Wypełniony wniosek oraz: 

1. Dowód osobisty lub prawo jazdy, 
2. Pełnomocnictwo - w przypadku działania pełnomocnika wskazanego 

pisemnie przez właściciela pojazdu, 
3. Dowód rejestracyjny, 
4. Karta pojazdu, jeżeli była wydana, 
5. Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia 

obowiązkowego OC, 
6. Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu wraz 

z opisem zmian dokonanych w pojeździe, 
7. W przypadku zmiany rodzaju pojazdu - oświadczenie wystawione przez 

uprawnionego przedsiębiorcę, potwierdzające dokonanie zmian 
konstrukcyjnych w pojeździe lub faktura za wykonanie takiej usługi wraz 
z dokumentem potwierdzającym prowadzenie działalności w zakresie 
konserwacji i naprawy pojazdów (kopia zaświadczenia o działalności 
gospodarczej lub kopia KRS),  

8. W przypadku zgłoszenia zmiany danych dotyczących mas i nacisków 
osi, zawartych w dowodzie rejestracyjnym, wynikającej ze zmiany 
właściwych warunków technicznych, do wniosku dołącza się 
oświadczenie wystawione przez producenta lub przedstawiciela 
producenta potwierdzające, że pojazd był homologowany zgodnie z 
wnioskowanymi danymi technicznymi. 

http://www.powiat-mielecki.pl/
http://www.bip.powiat-mielecki.pl/
mailto:starostwo@powiat-mielecki.pl
wniosek_nr_1_rejestracja.pdf
pełnomocnictwo.pdf


8. Opłaty  54,50 zł  

9. Czas / termin 
załatwienia 
sprawy 

Po zamieszczeniu w bazie danych zmienionych danych i informacji zgodnie 
z obowiązującymi przepisami organ rejestrujący zamawia nowy dowód 
rejestracyjny z nowymi danymi w Polskiej Wytwórni Papierów 
Wartościowych w Warszawie, który należy odebrać przed upływem 30 dni. 

Sprawdź status dokumentu na stronie PWPW: https://info-
car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html Zapraszamy 
po odbiór jeżeli dokument uzyska status "Dokument do odbioru w 
urzędzie". 

10. Tryb 
odwoławczy 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu w terminie 14 dni 
od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. 
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się 
prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który 
wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się 
prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, 
decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż takiej decyzji nie 
można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

11. Podstawa 
prawna 

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

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

 

 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 t.j. z dnia 
2019.11.05 z późn. zm.) 

 

SPORZĄDZIŁ: 

………………………………………… 

SPRAWDZIŁ: 

…………………………………………. 

ZATWIERDZIŁ: 

………………………………………….. 

 

https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html
https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html

