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TABLICTABLIC REJESTRACYJNYCHREJESTRACYJNYCH

NOWEGONOWEGO TYPUTYPU (TZW.(TZW. „„BIABIAŁŁEE””))

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wypełniony wniosek (załącznik nr 13, a w przypadku
przerejestrowania na nowy numer zał. nr 1) 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. Karta pojazdu, jeżeli była wydana.
4. Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie

fałszywych zeznań, w przypadku zgubienia tablic (tablicy)
rejestracyjnych.

5. Zaświadczenie wydane przez właściwy organ policji potwierdzające
zgłoszenie kradzieży tablic (tablicy) rejestracyjnych – w przypadku
kradzieży tablic (tablicy) rejestracyjnych.

6. Tablice (tablica) rejestracyjne – dotyczy zniszczenia tablic
(tablicy), zgubienia i kradzieży jednej tablicy.

7. Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia
obowiązkowego OC.

UWAGI:

1. W przypadku zniszczenia, zgubienia, kradzieży tablic (tablicy)
rejestracyjnych, możliwe jest wydanie wtórnika tablic (tablicy).

2. W przypadku pojazdów, które nie posiadają oznaczenia tablic
unijnych w postaci flagi Unii Europejskiej, jedynie oznakowanie
z flagą Polski, nie ma możliwości wydania wtórnika tylko jednej
tablicy.

3. Na wniosek właściciela organ rejestrujący może wydać tablice
z nowym numerem rejestracyjnym.

OPŁATY:

 92,50 zł – wtórnik dwóch tablic;
 52,50 zł – wtórnik jednej tablicy;
 42,50 zł – wtórnik jednej tablicy (motorower);

Wydanie tablic (tablicy) z nowym numerem rejestracyjnym:

 185,50 zł – samochód osobowy, ciężarowy, autobus;
 126,50 zł – ciągnik rolniczy, motocykl, naczepa;
 116,50 zł – motorower.



TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

Po złożeniu wniosku o wydanie wtórnika, tablice (tablica)
rejestracyjne są zamawiane u producenta (firma „Tablitek”
z siedzibą w Rzeszowie). Realizacja zamówienia następuje przeważnie
w przeciągu kilku kolejnych dni roboczych i jest zależna od
producenta tablic. Klient każdorazowo jest informowany
o terminie odbioru po złożeniu wniosku.

Przy odbiorze wtórnika tablic (tablicy) należy przedłożyć:
 dowód rejestracyjny;
 kartę pojazdu, jeżeli była wydana;
 tablice rejestracyjne podlegające wymianie;
 pozostałą tablicę rejestracyjną w przypadku kiedy

właściciel wnioskuje o wydanie wtórnika tylko jednej
z dwóch tablic (w celu ponownej legalizacji obu tablic);

 dowód osobisty lub prawo jazdy;
 dokument potwierdzający zawarcie umowy

ubezpieczenia obowiązkowego OC.

Po złożeniu wniosku o wydanie nowych tablic rejestracyjnych z nową
numeracją (a co za tym idzie, również nowego dowodu
rejestracyjnego) organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej
pojazdu na okres 30 dni, wydając nowe tablice i 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 obowiązkowego 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);

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie
trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów
znaku legalizacyjnego (Dz. U. Nr 133, poz. 1122 z 2002 roku).


