
KARTA  USŁUG

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu
godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:00

w sprawie:

wymiana  dowodu rejestracyjnego pojazdu zarejestrowanego w powiecie rzeszowskim z powodu

zmiany danych osobowych bądź adresowych właściciela

1. Forma wykonania usługi:

Procedura polega na zamówieniu nowego dowodu rejestracyjnego.

2. Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego pojazdu – do pobrania tutaj.

2. Załączniki do wniosku:

a) Oryginał dotychczasowego dowodu  rejestracyjnego

b) Oryginał karty pojazdu – jeżeli była wydana.

              c) Opłata za wydane oznaczenia.

Do wglądu:

- dowód osobisty / w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - tożsamość osoby stwierdzana za 
pomocą podpisu elektronicznego (profilu zaufanego)

- upoważnienie do załatwiania spraw związanych z wymianą dowodu rejestracyjnego w przypadku występowania

 w  imieniu właściciela pojazdu. 

3. Miejsce lub sposób złożenia wniosku

W formie wniosku elektronicznego – za pośrednictwem platformy:

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca: https://www.esp.pwpw.pl

Bezpośrednio:

WAŻNE: Obsługa bezpośrednia możliwa jest wyłącznie po uprzednim zarezerwowaniu terminu

wizyty w systemie internetowej rezerwacji - dostępnym pod linkiem. 

https://kolejka.powiat.rzeszow.pl/#/department
https://www.esp.pwpw.pl/?isLogin=0
https://bip.powiat.rzeszow.pl/fck_pliki/Wydzia%C5%82%20Komunikacji%2C%20Dr%C3%B3g%20i%20Transportu/druki/wniosek%20-%20wymiana%20dowodu%20rejestracyjnego.pdf


Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu Starostwa Powiatowego w Rzeszowie

ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów

4. Opłaty

Ważne:

Płatności należy dokonać dopiero po uprzedniej weryfikacji wniosku przez pracowników 

Wydziału Komunikacji i po otrzymaniu stosownej informacji zwrotnej w tej sprawie.

Opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego  – 54,50 zł

lub

Opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego z wydaniem pozwolenia czasowego – 73,50 zł

1. Szczegółowa tabela opłat związanych z wymianą dowodu rejestracyjnego (link)

2. Inne opłaty: 

- opłata skarbowa od pełnomocnictwa: 17, 00 zł

Sposoby dokonywania płatności:

- przez stronę internetową: https://info-car.pl/infocar

- bezpośrednio na konto Starostwa Powiatowego w Rzeszowie: 63 1020 4391 0000 6302 0202 0055

-  gotówkowo lub przy pomocy karty płatniczej w kasie starostwa – pokój nr 427 

 

W  przypadku  przedłożenia  pełnomocnictwa  może  pojawić  się  konieczność  uiszczenia  opłaty  skarbowej

w wysokości 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury płatności wpłatą

na konto Urzędu Miasta Rzeszowa: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423.

5. Wydział prowadzący:

Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu Starostwa Powiatowego w Rzeszowie

ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów

6. Terminy i sposób załatwienia sprawy

Okres od dnia zamówienia dowodu rejestracyjnego / wydania pozwolenia czasowego do dnia wydania  nowego

dowodu rejestracyjnego wynosi 30 dni.

Termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu w szczególnie skomplikowanych przypadkach albo w wyniku

błędu  systemu  informatycznego  CEPIK  2.0  lub  producenta  stałego  dowodu  rejestracyjnego  -  o  czym

https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/platnosc-w-urzedzie.html
https://bip.powiat.rzeszow.pl/fck_pliki/Wydzia%C5%82%20Komunikacji%2C%20Dr%C3%B3g%20i%20Transportu/Szczeg%C3%B3%C5%82owe%20tabele%20op%C5%82at%20wt%C3%B3rniki%203004/Szczeg%C3%B3%C5%82owa%20tabela%20op%C5%82at%20zwi%C4%85zanych%20wt%C3%B3rnikiem%20dowodu%2C%20wymian%C4%85%20dowodu%20i%20zmian%C4%85%20danych.pdf


Wnioskodawca zostanie zawiadomiony na piśmie.

7.  W jaki sposób odebrać dokument kończący sprawę?

Nowy dowód rejestracyjny należy odebrać do 30 dni od dnia złożenia wniosku o jego wymianę,  przedstawiając

kartę pojazdu – jeżeli była wydana.

Osobisty  odbiór  dokumentów  jest  możliwy  wyłącznie  po uprzednim zarezerwowaniu  terminu wizyty

w systemie internetowej rezerwacji - dostępnym pod linkiem. 

Odbioru może dokonać osobiście wnioskodawca lub osoba posiadająca pełnomocnictwo.

8. Przepisy prawne obowiązujące przy postępowaniu w danej sprawie:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,

Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  i  Budownictwa  z  dnia  11  grudnia  2017  r.  w  sprawie  rejestracji

i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych,

Instrukcja  stanowiąca  Załącznik  nr  1  do  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  września  2003  r.

w sprawie szczegółowych czynności organów, w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz

wzoru dokumentów w tych sprawach.

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  9  maja  2016 r.  w sprawie  wysokości  opłat  za  wydanie dowodu

rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników,

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej

przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

Ustawa 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 (z późn. zm.)

9. Tryb odwoławczy

Nie  przysługuje.  Wymiana  dowodu  rejestracyjnego  ze  względu  na  zamianę  danych   stanowi  czynność

o charakterze materialno-technicznym.

10. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

Zgodnie  z  art.  13  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.

administratorem danych osobowych osób fizycznych, których sprawy są prowadzone w ramach wykonywanych

obowiązków ustawowych, jest Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów.

Dane  kontaktowe  Inspektora  Ochrony  Danych:  ul.  8-go  Marca  13,  35-065  Rzeszów,  tel.  17  2831174,  adres

e-mail: rodo@powiat.rzeszow.pl .

Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań.

Odbiorcami  danych  osobowych  będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione  do  uzyskania  danych  osobowych  na

podstawie przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom znajdującym się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem

mailto:rodo@powiat.rzeszow.pl
https://kolejka.powiat.rzeszow.pl/#/department


Gospodarczym lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe przechowywane będą przez okres określony przepisami prawa.

Podanie  danych  osobowych  jest  obowiązkowe  i  umożliwi  realizację  ustawowych  zadań  oraz  załatwienie

inicjowanych spraw. Niepodanie wymaganych danych będzie skutkować niezałatwieniem sprawy.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo

do  ich  sprostowania,  a  po  ustaniu  okresu  ich  przechowywania  prawo  do  ich  usunięcia  lub  ograniczenia

przetwarzania, w myśl obowiązujących przepisów. 

Przy wykonywaniu ww. ustawowego zadania Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji

oraz profilowania.

Wnioskodawcy  przysługuje  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  -  Urzędu  Ochrony  Danych

Osobowych.

11. Uwagi dodatkowe

Dla mieszkańców gmin, dla których utworzono zamiejscowe referaty Wydziały Komunikacji, Dróg i Transportu, 

sprawy załatwiane są we właściwych miejscowo referatach – w Dynowie oraz w Sokołowie Małopolskim.

W przypadku pytań telefon kontaktowy do punku obsługi to: 17 8671405.

Opracował: Grzegorz Rozborski Zatwierdził: Witold Adamczak

strona www: powiat.rzeszow.pl

e-mail: starostwo@powiat.rzeszow.pl

tel. 17 867 14 52, fax. 17 867 19 64


