Wydział Komunikacji
Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

Pełnomocnictwo
(pobierz druk)
1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
2. Pełnomocnictwo ustanowione we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nie jest jednocześnie pełnomocnictwem do reprezentowania strony w postępowaniu administracyjnym.
3. Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, to w przypadku składania wniosku o: wydanie
wtórnika dowodu rejestracyjnego, wymianę dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na kolejne wpisy, wydanie wtórnika nalepki kontrolnej, wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo
oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli.
4. Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17,00zł od każdego stosunku pełnomocnictwa (pobierz druk opłaty). Opłaty skarbowej nie pobiera się:
a) jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu
b) jeżeli mocodawcą są:
 pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa,
korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi,
jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 jednostki budżetowe;
 jednostki samorządu terytorialnego;
 organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie
czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia - wyłącznie w związku
z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie;
 osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo
wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument
stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią
zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
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Godziny obsługi:
Poniedziałek: 8.00 – 15.15
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Środa: 8.00 – 15.15
Czwartek: 8.00 – 15.15
Piątek: 8.00 – 14.15

