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WYMAGANE DOKUMENTY:

Wypełniony wniosek (załącznik nr 5) oraz:
1. Dowód osobisty lub prawo jazdy – w przypadku osób fizycznych

oraz pełnomocnictwo dla osoby załatwiającej sprawę –
w przypadku podmiotów zarejestrowanych w KRS,

2. Dowód rejestracyjny,
3. Aktualny lub pełny odpis z rejestru zastawów albo zaświadczenie

wydawane przez Centralną Informację o Zastawach Rejestrowych
wskazującą, że dany podmiot jako zastawca określonego
przedmiotu zastawu rejestrowego jest wpisany do rejestru
zastawów pod daną pozycją rejestru zastawów – w przypadku
wnioskowania o umieszczenie adnotacji o zastawie,

4. Odpis prawomocnego postanowienia sądu, prowadzącego rejestr
zastawów, o wykreśleniu zastawu rejestrowego na pojeździe
z rejestru zastawów albo pisemna informacja o wykreśleniu
zastawu rejestrowego pod danym numerem pozycji rejestru
zastawów wraz z podaniem daty wykreślenia oraz nazwy sądu,
który wydał postanowienie o wykreśleniu tego zastawu –
w przypadku wnioskowania o wykreślenie adnotacji.

OPŁATY:

Przy składaniu wniosku o wpisanie albo wykreślenie zastawu
rejestrowego opłat nie pobiera się.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

Dokonanie wpisu albo anulowanie wpisu w dowodzie rejestracyjnym
następuje po przedłożeniu 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 roku z późn. zm.);
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 roku w sprawie

rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 186, poz. 1322 z 2007 roku tekst
jednolity);

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2004 roku w sprawie
trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych
adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego (Dz. U. Nr 145, Poz. 1542 z 2004
roku);

 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1997 roku
w sprawie ustroju i organizacji centralnej informacji o zastawach rejestrowych
oraz szczegółowych zasadach udzielania informacji, wydawania odpisów
i zaświadczeń (Dz. U. Nr 134, Poz. 893 z 1997 roku).


