
Mercedes świętuje 45 lat AMG
AMG to "nadworny" tuner Mercedesa, 
którego auta oferowane są bezpośrednio 
w salonach niemieckiej marki 

Mercedes S TecDay - Światło 
i dźwięk
To chyba najbardziej trafne 
określenie tego, co doświadczyłem 
podczas Mercedes S TecDay, mając 

możliwość zapoznania się z seryjną wersją flagowego 
modelu Mercedesa jeszcze przed jego oficjalną premierą 
zaplanowaną na 15 maja w Hamburgu. 

Dacia Lodgy 1,2 TCE 115KM Prestige

Dacia Lodgy 1.5 dCi Prestige - Dużo za niewiele

Fiat 500L 1,4 95 KM Open Edition Pop - Panda XL

Honda Civic 1,6 i-DTEC Lifestyle - Civic z "małym" 
dieslem

[Odc #41] Test wideo Peugeot 208 - uśmiechnięty 
przyjaciel miasta

Test kolejnego japońskiego mieszczucha - Mazda 2

Czy warto kupić: Renault Kangoo I (1998-2008)

Moto Test: Toyota Avensis Wagon 2.0 D-4D Premium

Toyota Prius Plug-in Hybrid - auto na kabel i na baterie
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Wersja Beta
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Jak i kiedy kierowca może wyrejestrować 
pojazd?
2013-03-19

Każdy samochód przemieszczający się po polskich szosach musi być zarejestrowany, posiadać tablice rejestracyjne i 
ubezpieczenie samochodu OC. Z płacenia rocznych składek OC nie można zrezygnować nawet jeśli pojazd stoi 
tygodniami nieużywany w garażu czy warsztacie, chyba że samochód zostanie wyrejestrowany. W jakich sytuacjach 
można wyrejestrować auto i jak wygląda cała procedura z tym związana?

Kiedy można wyrejestrować pojazd?

Po pierwsze, w chwili przekazania samochodu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub punkt zbierania 
pojazdów na podstawie zaświadczenia o demontażu pojazdu lub równoważnego dokumentu wydanego w innym 
państwie.
Po drugie, po kradzieży auta, jeśli jego właściciel złoży stosowne zaświadczenie potwierdzające dokonanie kradzieży i 
oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania.
Po trzecie, w sytuacji zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą.
Po czwarte, przy wywozie pojazdu z kraju w celu zarejestrowania go bądź sprzedaży za granicą.
Po piąte, jeśli zostanie udokumentowana trwała i zupełna utrata posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa 
własności.

Jak wygląda urzędowa procedura wyrejestrowania samochodu?

Wyrejestrować auto można tylko na wniosek jego właściciela albo upoważnionej przez niego osoby. Należy dokonać 
tego w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta (w mieście na prawach powiatu), w którym pojazd był wcześniej 
rejestrowany. Do wyrejestrowania pojazdu będą potrzebne następujące dokumenty:

1. Kasacja (złomowanie) pojazdu:

wypełniony wniosek o wyrejestrowanie pojazdu (formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej danego 
urzędu), zaświadczenie o przekazaniu pojazdu posiadającego numer VIN lub numer nadwozia, podwozia albo ramy do 
składnicy złomu wyznaczonej przez wojewodę, dowód rejestracyjny, karta pojazdu (jeśli była wydana),  tablice 
rejestracyjne;

Powrót

Lubię to! Zarejestruj się, aby zobaczyć co lubią Twoi znajomi.

Czy wiesz, że...

Kupujesz używane auto?

Sprawdź co o nim wiemy!

WPROWADŹ VIN
Sprawdź

Testy/opinie
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Sposób na zaparowane szyby w aucie.

Jakie opony na zimę?

Lepszy Red Bull czy kawa?

Co jest ważne w samochodzie?

Benzyna czy gaz ?

Co daje woskowanie samochodu

Jakie światła są w samochodzie?

Benzyna do diesla

Koniec produkcji Audi RS6 obecnej generacji

Czyszczenie tapicerki samochodowej. Kilka rad...

Ostatnio dodane

Pierwsze podium dla Hondy Civic w wyścigu WTCC na 
torze Monza

Punkty za frajdę z jazdy, czyli nowy Driving Excitement 
Analyser w MINI Connected

Audi na Poznań Motor Show 2013

Powstanie "baby" McLaren?

Aston Martin Rapide S - potęga luksusu w ruchu

Rolls-Royce Motor Cars debiutuje na targach Poznań 
Motor Show

Pięć milionów Audi z napędem quattro

Qoros, czyli chiński akcent w Genewie

Fiat 500 tylko z Polski

Audi A3 e-tron

Najnowsze zdjęcia

Odwiedź forum

Polacy mają nowy sposób na 
uniknięcie podatku. Ferrari 
jako... pomoc drogowa
Tu jak ulał pasuje powiedzenie 
"Polak potrafi". Sprytni rodacy 

odkryli nowy sposób na uniknięcie płacenia podatku i 
korzystają z niego na całego. Metoda z dnia na dzień 
staje się coraz popularniejsza... Rejestrując sprowadzone 
z zagranicy luksusowe auto jako pomoc drogową można 
zaoszczędzić na samej akcyzie nawet 200 tys. zł - donosi 
"Rzeczpospolita" powołując się na raportu instytutu 
Samar opracowany na podstawie danych Centralnej 
Ewidencji Pojazdów (CEP). 

Ile kosztuje budowa polskiej autostrady?

Nowy egzamin na "prawko" jest za trudny?

Małe silniki nie zawsze są oszczędne

Gdy ubezpieczyciel nie chce wypłacić pełnej kwoty 
odszkodowania

Przedstawiciele handlowi - najgorsi kierowcy?

Bez prawa jazdy, bez większego ryzyka

Gadżety zimowe: czy naprawdę są niezbędne?

2. Wywóz pojazdu z kraju: 
wypełniony wniosek o wyrejestrowanie pojazdu, dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę,  oświadczenie pod 
odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań lub kopia dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie 
pojazdu za granicą (dokumenty powinny być sporządzone w języku obcym razem ze sporządzonym przez tłumacza 
przysięgłego tłumaczeniem na język polski);

3. Kradzież pojazdu:
wypełniony wniosek, oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania informujące o kradzieży, 
zaświadczenie wydane przez policję potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu lub postanowienie o umorzeniu 
dochodzenia w sprawie kradzieży wystawione przez właściwy organ, dowód rejestracyjny, karta pojazdu i ile była 
wydana; 

4. Udokumentowana trwała i zupełna utrata pojazdu:
wypełniony wniosek, dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę pojazdu, dokument poświadczający wniesienie 
opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie, dowód 
rejestracyjny,  karta pojazdu, jeżeli była wydana, tablice rejestracyjne; 

5. Przekazanie niekompletnego pojazdu:
wypełniony wniosek, zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu, o którym mowa w ustawie o recyclingu 
pojazdów lub równoważny dokument wydany w innym państwie, dowód rejestracyjny, karta pojazdu (jeśli została 
wydana), tablice rejestracyjne. 

Podczas wizyty w urzędzie należy mieć przy sobie także:
dowód osobisty właściciela, gdy dowód własności jest wystawiony na osobę prowadzącą działalność gospodarczą -
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby prawnej - wypis z Krajowego 
Rejestru Sądowego (KRS),  dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC albo dowód 
opłacenia składki, dowód uiszczenia opłaty skarbowej za decyzję o wyrejestrowaniu pojazdu.

Źródło: ipolisa

Tagi: ubezpieczenie samochodu, wyrejestrowanie pojazdu
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Kiosk

realizacja i wykonanie: 
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Polacy kupili więcej nowych aut

Poduszki i pasy zabijają. A może to mit?

Zobacz wszystkie

Na Twoje życzenie powiadomimy Cię o najważniejszych 
wydarzeniach oraz nowych pojazdach w serwisie. 

informuj o każdym dodanym samochodzie

prześlij biuletyn wydarzeń oraz nowości

Wpisz swoje imię

Twój adres e-mail

akceptuję obowiązującą politykę prywatności

usuń wpisany adres e-mail

Czy podoba Ci się nasza strona?

Oceniam na 6 - jest lepsza niż dobra.

Oceniam na 5 - interesująca.

Oceniam na 4 - może być.

Oceniam na 3 - warto nad nią popracować.

Oceniam na 2 - nie podoba mi się.

4x4 akcje serwisowe Audi BMW Infiniti komunikaty opinie Podatki

Newsletter

Sonda

Tagi

Wszystkie nazwy, znaki firmowe oraz towarowe występujące w serwisie internetowym, nie będące 
własnością autodoradca.pl należą do ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych
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