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WYMAGANE DOKUMENTY:

Wypełniony wniosek (załącznik nr 1 w przypadku pojazdów
posiadających tablice starego typu (tzw. „czarne”) lub
zarejestrowanych dotychczas w innym urzędzie; załącznik nr 3
w przypadku pojazdów zarejestrowanych w tutejszym urzędzie
i posiadających tablice nowego typu tzw. „białe”) oraz:
1. Dowód osobisty z aktualnym adresem lub aktualne poświadczenie
zameldowania z Urzędu Gminy

2. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) wraz
z postanowieniem o zmianie wpisu (określające zmianę siedziby),
zaświadczenie o numerze REGON oraz pełnomocnictwo dla osoby
załatwiającej sprawę – w przypadku podmiotów zarejestrowanych
w KRS.

3. Dowód rejestracyjny.
4. Karta pojazdu, jeżeli była wydana.
5. Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia
obowiązkowego OC.

UWAGI:

W przypadku, gdy pojazd posiada tablice starego typu
(tzw. „czarne”) istnieje ustawowy obowiązek wymiany na tablice
nowego typu (tzw. „białe”).

OPŁATY:

Pojazdy zarejestrowane poza powiatem mieleckim lub
w tutejszym urzędzie, ale posiadające tablice starego typu
(tzw. „czarne”):

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

Pojazdy zarejestrowane dotychczas w tutejszym urzędzie
i posiadające tablice nowego typu (tzw. „białe”)

 68,50 zł – wszystkie rodzaje pojazdów



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:

 wydane pozwolenie czasowe,
 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).


