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WYMAGANE DOKUMENTY:

Wypełniony wniosek (załącznik nr 1) oraz:
1. Dowód osobisty lub prawo jazdy – w przypadku osób fizycznych
oraz zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej w przypadku osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą.

2. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), REGON
oraz pełnomocnictwo dla osoby dokonującej rejestracji –
w przypadku podmiotów zarejestrowanych w KRS.

3. Dowód własności pojazdu (faktura VAT).
4. Wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji zwalniającej
pojazd z homologacji.

5. Karta pojazdu.
6. Oświadczenie producenta lub importera pojazdu o podleganiu
obowiązkowi zapewniania sieci zbierania pojazdów.

7. Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo
dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na
terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od
akcyzy, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju
„samochodowy inny” został sprowadzony z terytorium państwa
członkowskiego Unii Europejskiej.

UWAGI:

1. Punkt 4 nie dotyczy pojazdu:
a) specjalnego lub używanego do celów specjalnych Sił
Zbrojnych, Policji, Straży Granicznej, kontroli skarbowej,
Służby Celnej, Służby Więziennej oraz Straży Pożarnej;

b) wyprodukowanego lub importowanego w ilości jednej sztuki
rocznie; należy wtedy dodatkowo przedłożyć pisemną
informację producenta lub importera oraz zaświadczenie
o pozytywnym wyniku badania technicznego.

2. Punkt 4 – zamiast wyciągu ze świadectwa homologacji może
zostać przedłożone świadectwo zgodności WE wraz
z oświadczeniem producenta/importera potwierdzającym
dodatkowe dane techniczne niezbędne do rejestracji pojazdu.

3. Punkt 5 nie dotyczy:
 motorowerów;
 przyczep;
 ciągników rolniczych.

4. Punkt 6 dotyczy:
 samochodu osobowego;
 samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do
3,5 tony.



5. Punkt 7 – w przypadku nabycia samochodu osobowego lub
pojazdu rodzaju „samochodowy inny” od wyspecjalizowanego
salonu sprzedaży w rozumieniu przepisów o podatku
akcyzowym, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na
terytorium kraju może być zastąpiony oświadczeniem
wyspecjalizowanego salonu sprzedaży , że posiada oryginał lub
kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na
terytorium kraju od tego samochodu osobowego lub pojazdu.

OPŁATY:

 180,50 zł – samochód osobowy, ciężarowy, autobus;
 121,50 zł – ciągnik rolniczy, motocykl, przyczepa;
 111,50 zł – motorower.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

Rejestracja pojazdu następuje w drodze decyzji
administracyjnej. Po złożeniu wniosku o rejestrację, zgodnie
z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący dokonuje
rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni, zamawiając w tym
czasie dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów
Wartościowych w Warszawie. Dokumentem dopuszczającym pojazd
do ruchu jest pozwolenie czasowe, które przed upływem
wyznaczonego terminu należy wymienić w tutejszym urzędzie na
dowód rejestracyjny.

Wymiana następuje bez dodatkowych opłat i wniosków.
W celu wymiany dokumentu, właściciel winien przedłożyć:

 pozwolenie czasowe wydane przy rejestracji;
 kartę pojazdu – jeżeli była wydana;
 dowód osobisty lub prawo jazdy;
 dokument potwierdzający zawarcie umowy

ubezpieczenia OC.

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 27 września 2003 roku w sprawie
szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem
pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 137, poz.
968 z 2007 roku).


