
U R Z Ą D M I A S T A C H E Ł M Ż Y
87-140 Chełmża, ul. Gen. J. Hallera 2.
tel. 56 -  675 22 91, fax. 56 - 675 21 22

www.chelmza.pl, um@chelmza.pl, burmistrz@chelmza.pl

KARTA USŁUG
ŚWIADCZONYCH W URZĘDZIE MIASTA CHEŁMŻY

NR GKM 09
Wydział Gospodarki Miejskiej (GKM)

Nazwa usługi:
POSTĘPOWANIE W SPRAWIE USTALENIEAWYSOKOŚCI OPŁATY BĘDĄCEJ

WARUNKIEM WYREJESTROWANIA POJAZDU.
Odpowiedzialny za usługę: Krzysztof Kubera - Specjalista
Nr pokoju: 17 – Mały Ratusz
Nr telefonu: 0-56  675-22-91  w. 48
Godz. pracy: poniedziałek – piątek 700 – 1500,  wtorek  800 - 1600

Wymagane dokumenty i wnioski:
1. Wypełniony wniosek o ustalenie opłaty (druk wniosek w załączeniu).
2. Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu.
3. Kserokopia  zaświadczenia  wydanego  przez  wyznaczony  autozłom  o  kasacji

pojazdu lub oświadczenie właściciela pojazdu o jego utracie. 
Opłaty: 5,00zł – opłata w znakach skarbowych za złożenie wniosku (podania),
             0,50zł – opłata w znakach skarbowych od każdego załącznika do wniosku,
Naliczoną  opłatę,  którą  należy  uiścić  w  kasie  Urzędu  Miasta  Chełmży,  na  konto
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Kasa czynna: poniedziałek – piątek  700 – 1000 oraz 1100 – 1415.
                        wtorek – 800 – 1000 oraz 1100 – 1515.
Ustawowy termin odbioru dokumentów (załatwienia sprawy): 30 dni od daty złożenia
wniosku, w sprawach szczególnie skomplikowanych 60 dni.

Tryb odwoławczy: przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Toruniu, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem
Burmistrza Miasta Chełmży.
Opłata za wniesienie odwołania: 5,00zł za odwołanie i 0,50zł za każdy załącznik.

Odbiór dokumentów: Urząd Miasta Chełmży, pokój nr 17 (I piętro w Małym Ratuszu).
Uwagi: Dokumenty należy składać w sekretariacie - pok. nr 2 (parter w Dużym Ratuszu).



Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 2997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003r. Nr

58, poz.515 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(Dz. U. Nr 132, poz.622 z późn.  zm.).
3. Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  3

kwietnia  2002r.  w sprawie  wysokości  opłaty  będącej  warunkiem
wyrejestrowania  pojazdu  w  przypadku  udokumentowania  trwałej  i  zupełnej
utraty pojazdu (Dz .U. z 2002r. Nr 44, poz.419).

4. Ustawa z  dnia  14 czerwca 1960r.  –  kodeks  postępowania  administracyjnego
(Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.).

5. Ustawa z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004r. Nr 253,
poz.2532 z późn. zm.).

Opracował: Krzysztof Kubera – specjalista ds. ochrony środowiska i Gospodarki Komunalnej – 29.07.2005r.
Sprawdził: mgr Janusz Wilczyński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej – 29.07.2005r.

Zatwierdził: Marek Kuffel – Zastępca Burmistrza Miasta Chełmży – 29.07.2005r.



Chełmża, dnia  ....................................

.........................................................
Imię,  nazwisko

..........................................................
adres właściciela pojazdu

…………………………………………
numer telefonu 

Burmistrz Miasta Chełmży
ul. Gen.J.Hallera 2
87-140 Chełmża

W N I O S E K

o  ustalenie  opłaty  będącej  warunkiem  wyrejestrowania  pojazdu  w  przypadku
udokumentowanej  trwałej  i  zupełnej  utraty  pojazdu  bez  zmiany  w  zakresie  prawa
własności

Zwracam  się  z  uprzejmą  prośbą  o  ustalenie  opłaty  będącej  warunkiem
wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej  trwałej  i  zupełnej utraty pojazdu
bez zmiany w zakresie prawa własności:

  ...............................................................................................................................................
...

(podać markę samochodu, numer rejestracyjny oraz masę własną pojazdu)

.................................................................................................................................................

...

.................................................................................................................................................

...

Do podania załączam:

1) Kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu,
2) Kserokopię zaświadczenia o przekazaniu pojazdu do składnicy złomu lub inną udo-

kumentowaną trwałą i zupełną utratę pojazdu*)

..................................................

podpis właściciela pojazdu

*)  1. kradzież pojazdu, jeżeli jego właściciel złożył stosowne oświadczenia pod odpowiedzialnością karną
za fałszywe zeznania.
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     2. wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany lub zbyty za granicą,

     3. zniszczenie (kasacja) pojazdu za granicą. 
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