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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 – Rejestru
Przedsiębiorców, REGON oraz pełnomocnictwo dla osoby
dokonującej rejestracji - w przypadku podmiotów
zarejestrowanych w KRS.

3. Dowód własności pojazdu (umowa sprzedaży, umowa zamiany,
umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT, prawomocne
orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności), jeżeli
wnioskodawca nie figuruje w ostatnim dowodzie rejestracyjnym.

4. Dowód rejestracyjny.
5. Karta pojazdu, jeżeli była wydana.
6. Tablice rejestracyjne.
7. Uwierzytelniona kopia decyzji w sprawie wpisania pojazdu, jako
dobra kultury do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający
ujęcie pojazdu w centralnej ewidencji dóbr kultury.

8. Zaświadczenie z przeprowadzonego badania pojazdu zabytkowego
co do zgodności z warunkami technicznymi oraz protokół oceny
stanu technicznego pojazdu zabytkowego.

UWAGI:

1. W przypadku, gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte
w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku
o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi
w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana,
jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się
wszystkie dokumenty pośrednie potwierdzające fakt przeniesienia
własności pojazdu.

2. Jeżeli zbywcą pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność
gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie
obrotu pojazdami, jako dowód własności potwierdzający nabycie
prawa własności przez tego zbywcę dopuszcza się uwierzytelnioną
notarialnie kopię tego dokumentu.

3. Obowiązek oddania dowodu rejestracyjnego i tablic
rejestracyjnych nie dotyczy zarejestrowanego pojazdu
zakupionego od Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencji Wywiadu, Straży Granicznej lub Sił Zbrojnych RP.



4. W przypadku zakupu pojazdu po przepadku na rzecz Skarbu
Państwa lub na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
dopuszcza się rejestrację pojazdu bez dowodu rejestracyjnego
i karty pojazdu.

5. Zamiast dowodu rejestracyjnego dopuszcza się przedstawienie
oświadczenia właściciela pojazdu, złożonego pod rygorem
odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że nie posiada
dowodu rejestracyjnego.

OPŁATY:

 200,50 zł – samochód osobowy, ciężarowy, autobus;
 131,50 zł – motocykl, ciągnik rolniczy, przyczepa;

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;

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 rokuw 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 22 października 2004 roku
w sprawie badań zgodności pojazdów zabytkowych i pojazdów marki „SAM”
z warunkami technicznymi (Dz. U. Nr 238, poz. 2395 z 2004 roku).


