DOKONANIE LUB ANULOWANIE WPISU O ZASTAWIE REJESTROWYM
Wymagane dokumenty
•
•

•

•
•
•
•

wniosek,
aktualny lub pełen odpis z rejestru zastawów, albo za wiadczenie wydawane przez centraln informacj
o zastawach rejestrowych wskazuj c , e dany podmiot jako zastawca okre lonego przedmiotu zastawu
rejestrowego jest wpisany do rejestru zastawów pod dan pozycj rejestru zastawów (wraz z dowodem
uiszczenia stosownej opłaty skarbowej) - w przypadku wnioskowania o umieszczenie adnotacji o zastawie,
odpis prawomocnego postanowienia s du, prowadz cego rejestr zastawów, o wykre leniu zastawu
rejestrowego na poje dzie z rejestru zastawów, albo pisemna informacja o wykre leniu zastawu rejestrowego
pod danym numerem pozycji rejestru zastawów wraz z podaniem daty wykre lenia oraz nazwy s du, który
wydał postanowienie o wykre leniu tego zastawu - w przypadku wnioskowania o wykre lenie adnotacji,
dowód rejestracyjny pojazdu,
karta pojazdu ( je eli była wydana ),
dowód to samo ci,
pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiaj cej spraw (za
wyj tkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta).

Opłaty
Od dokonywanej adnotacji opłat nie pobiera si .
W przypadkach, w których zachodzi konieczno
skarbow w wysoko ci 17 zł

zło enia pełnomocnictwa, nale y doł czy do niego opłat

Termin i sposób załatwiania
Dokonanie stosownego wpisu w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, je eli była wydana, nast puje
niezwłocznie po przedło eniu wymaganych dokumentów.
Podstawa prawna
•
•
•
•

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.Nr 108, poz.908 z
2005 r. z pó n.zm.),
rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania
pojazdów (tekst jednolity Dz.U.Nr 186, poz.1322 z 2007 r. z pó n.zm.),
rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 wrze nia 2003 r. w sprawie szczegółowych czynno ci
organów w sprawach zwi zanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych
sprawach (tekst jednolity Dz.U.Nr 137, poz.968 z 2007 r. z pó n.zm.),
rozporz dzenie Ministra Sprawiedliwo ci z dnia 15 pa dziernika 1997 r. w sprawie ustroju i organizacji
centralnej informacji o zastawach rejestrowych oraz szczegółowych zasadach udzielania informacji,
wydawania odpisów i za wiadcze (Dz.U.Nr 134, poz. 893 z 1997 r. z pó n.zm.).

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorz dowego Kolegium Odwoławczego ,
w terminie 14 dni od daty jej dor czenia. Odwołanie wnosi si za po rednictwem Starosty Sanockiego

