
W związku z  koniecznością  minimalizowania  źródeł  zarażenia  koronawirusem
Wydział  Komunikacji  podaje  zasady  przyjmowania  wniosków  w  sprawach
związanych z rejestracją pojazdów: 

• W celu zarejestrowania pojazdu lub wyrejestrowania z powodu kasacji należy
ustalić  termin  wizyty  w Wydziale  Komunikacji  w systemie  kolejkowym na
stronie: um.torun.pl

• Wnioski  o  rejestrację   pojazdów  można  także  składać  drogą  elektroniczną
poprzez  Elektroniczną  Skrzynkę  Podawczą  –
link: http://www.bip.torun.pl/cms.php?Kod=1166 Sposób  składania  wniosków
drogą  elektroniczną  został  podany  w  karcie  informacyjnej WK
1.38 zamieszczonej  poniżej  –link: http://www.bip.torun.pl/info_proc.php?
Kod=391%20title=  

Ponadto  wnioski  o  rejestrację  nowych  pojazdów oraz  pojazdów sprowadzonych  z
zagranicy można także wrzucać do urny znajdującej  się przy wejściu do Wydziału
Komunikacji.  Do tych wniosków należy dołączyć wszystkie wymagane załączniki w
oryginale  oraz  dowód  wniesienia  opłaty.  Należy  także  podać  kontaktowy  numer
telefonu, w celu ustalenia terminu i sposobu odbioru tablic i pozwolenia czasowego.   

• Do odbioru dowodu rejestracyjnego (jeżeli ktoś posiada pozwolenie czasowe)
należy umówić się telefonicznie pod numerem telefonu: 56 611 88 68. 

• Zgłoszenia  nabycia  lub  zbycia  pojazdów można  przesyłać  elektronicznie  za
pośrednictwem platformy e-PUAP, pocztą na adres Wydziału Komunikacji lub
składać do urny przy wejściu do Wydziału Komunikacji. Do zgłoszenia należy
dołączyć kopię umowy lub faktury. Zgłoszenie nabycia nie jest równoznaczne z
wnioskiem  o  rejestrację  pojazdu.  Pojazdy  zarejestrowane  na  terenie  Polski,
które zostały zakupione lub sprzedane w terminie od dnia 1 marca do dnia 31
grudnia  2020  r.,  podlegają  zgłoszeniu  odpowiednio  nabycia  lub  zbycia  w
terminie  180  dni  od  dnia  zawarcia  umowy  lub  wystawienia  faktury  (dla
pojazdów zakupionych lub sprzedanych do dnia 29 lutego 2020 r.  włącznie,
termin ten wynosi 30 dni). Pojazdy niebędące nowymi pojazdami, które zostały
sprowadzone  (tzn.  przekroczyły  granice  RP)  z  terytorium  państwa
członkowskiego UE od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2020 r. muszą być
zarejestrowane w ciągu 180 dni od dnia wprowadzenia na polski obszar celny
(dla pojazdów sprowadzonych do dnia 29 lutego 2020 r. włącznie, termin ten
wynosi 30 dni).  W przypadku niedotrzymania terminu zgłoszenia nabycia lub
zbycia  pojazdu  zarejestrowanego  na  terenie  RP lub  niedotrzymania  terminu
rejestracji pojazdu używanego sprowadzonego z państwa członkowskiego UE,
Urząd będzie zobowiązany do nałożenia kary pieniężnej w wysokości od 200
do 1000 zł.

• W celu załatwienia sprawy związanej z wydawaniem uprawnień do kierowania
pojazdami należy ustalić termin wizyty w Wydziale Komunikacji w systemie
kolejkowym na stronie: um.torun.pl


