PODSTAWA PRAWNA REJESTRACJI POJAZDÓW (m.in.):
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012
r. poz. 1137 z późn. zm.) W szczególności: Art. 72, 73, 74, 78, 81.

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie
rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2014, poz. 1522 z późn. zm.)
3. Rozporządzenia Min. Infrastruktury 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 późn. zm.)
4. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. Nr 98, poz. 1071)
Wymagane dokumenty i tryb wnoszenia.
Rejestracji pojazdów dokonuje na wniosek właściciela, starosta właściwy ze względu na
miejsce jego zamieszkania (siedzibę), wydając dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice
(tablicę) rejestracyjne oraz nalepkę kontrolną, jeżeli jest wymagana.

W celu weryfikacji danych zawartych na wniosku o rejestrację pojazdu,
strona postępowania będąca właścicielem pojazdu, pełnomocnik lub osoba
upoważniona przedkłada do wglądu dowód tożsamości (załącznik nr 1
Rozporządzenia Min. Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach
związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach. Instrukcja
w sprawie rejestracji pojazdów §1, ust. 1, pkt 1).

Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności – wniosek może złożyć każdy
ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo, iż działa za ich zgodą
(§12a Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów).
W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest cudzoziemiec, wymagane jest przedłożenie
paszportu oraz wizy pobytowej i potwierdzenia czasowego pobytu lub karty czasowego pobytu
lub potwierdzenia czasowego zameldowania cudzoziemca.
Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z ich
tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie
nieprzekraczającym 30 dni starostę o:
1. nabyciu i zbyciu pojazdu;
2. zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie
rejestracyjnym.
W zależności od rodzaju sprawy w konkretnych przypadkach rejestracji pojazdu, mogą być
wymagane inne dokumenty, o których mowa w określonych ustawach i przepisach
wykonawczych.
Zgodnie z art. 84 ust.1 i 2 pkt 1d Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych,
ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym i polskim biurze ubezpieczycieli
komunikacyjnych (Dz. U. z 2003r. Nr 124, poz. 1152) – właściciel pojazdu zarejestrowanego
obowiązany jest okazać spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
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W przypadku rejestracji pojazdu przez osoby prawne lub fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą należy przedłożyć dodatkowo:
a) wyciąg z rejestru sądowego potwierdzający rejestrację przedsiębiorstwa
(KRS, zaświadczenie REGON),
b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (osoby fizyczne).
§ 4, ust.2 i 2a Rozporządzenia Min. Infrastruktury w sprawie rej. pojazdów:
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 potwierdzające fakt przeniesienia
prawa własności. Jeżeli zbywcą pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność gosp. na
terytorium RP w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności potwierdzający nabycie
prawa własności przez tego zbywcę dopuszcza się uwierzytelnioną notarialnie kopię tego
dowodu. W kopii dowodu własności informacja o cenie pojazdu może być przekreślona
w sposób uniemożliwiający jej odczytanie.
Przepisów tych nie stosuje się do pojazdów sprowadzonych z zagranicy, gdy przeniesienie
prawa własności pojazdu nastąpiło za granicą, bądź zbywcą pojazdu zgłoszonego do pierwszej
rejestracji jest przedsiębiorca prowadzący działalność gosp. na terytorium RP w zakresie obrotu
pojazdami, który sprowadził ten pojazd z zagranicy.
Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za
pośrednictwem Starosty Sanockiego.

I.

REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU.

1. Przy pierwszej rejestracji nowego pojazdu zakupionego w kraju właściciel pojazdu do
wniosku o rejestrację dołącza:
a) fakturę VAT potwierdzającą nabycie pojazdu lub rachunek w oryginale,
b) świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem
zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji
pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia
jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu - jeżeli
są wymagane,
c) kartę pojazdu,
d) zaświadczenie o zapewnieniu sieci recyklingowej lub stosowną adnotację na fakturze,
e) zaświadczenie o uiszczeniu podatku akcyzowego lub braku obowiązku opłaty podatku
akcyzowego w przypadku pojazdów pochodzących z państw członkowskich Unii
Europejskiej, bądź stosowną adnotację na fakturze.

II.

REJESTRACJA POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY

Przy pierwszej rejestracji pojazdu zakupionego za granicą w krajach Unii Europejskiej:
a) dowód własności pojazdu (np. umowa kupna lub faktura zakupu w oryginale),
b) dowód rejestracyjny (jeśli składa się z kilku części należy je również przedstawić do
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rejestracji), w przypadku samochodów sprowadzonych z Włoch wymagany jest również
certyfikat
własności,
c) tłumaczenia dokumentów sporządzone przez tłumacza przysięgłego danego języka w Polsce,
d) dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – dotyczy
samochodów
osobowych,
e) zaświadczenie o pozytywnym wyniku pierwszego w Polsce badania technicznego wraz
z dokumentem identyfikacyjnym pojazdu, w przypadku powypadkowego – badanie dodatkowe
pokolizyjne.
W dniu 08.10.2012 r. uległy zmianie przepisy dotyczące wykonywania badań technicznych
pojazdów. Jednym z warunków pozytywnego badania technicznego jest wyposażenie pojazdu
w tablice (tablicę) rejestracyjne. W przypadku braku tablic (tablicy) przed realizacją badania,
konieczna jest wizyta w Wydziale Komunikacji w celu uzyskania tablic (tablicy)
tymczasowych na dojazd na badanie techniczne.
f) pokwitowanie uiszczenia opłaty recyklingowej – 500zł (konto: 65 1130 1062 0000 0109
9520 0014 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na formularzu
należy umieścić numer nadwozia VIN oraz MARKĘ SAMOCHODU. Opłata recyklingowa
powinna być ZAWSZE zapłacona przez osobę wprowadzającą pojazd na teren RP (dotyczy
samochodów osobowych, ciężarowych do 3,5 t. oraz specjalnych do 3,5 t),
g) tablice rejestracyjne zagraniczne (do zwrotu) lub oświadczenie o braku tablic wystawione
przez osobę sprowadzającą pojazd.
W przypadku gdy badanie techniczne było dokonane na tablicach wywozowych - zwraca się
je do Wydziału Komunikacji wraz z dowodem rejestracyjnym wywozowym, tłumaczonym
przez tłumacza przysięgłego danego języka.
4. Przy pierwszej rejestracji pojazdu zakupionego za granicą w tzw. „krajach trzecich”
(np. USA, Szwajcaria)
a) dowód własności pojazdu (np. umowa kupna lub faktura zakupu w oryginale),
b) stały dowód rejestracyjny lub dowód wycofania z ruchu za granicą wraz z kartą pojazdu,
c) dowód odprawy celnej przywozowej SAD. W przypadku odprawy zagranicznej np.
w Niemczech, należy dołączyć tłumaczenie tej odprawy i akcyzę.
d) zaświadczenie o pozytywnym wyniku pierwszego w Polsce badania technicznego wraz
z dokumentem identyfikacyjnym pojazdu, w przypadku pojazdu powypadkowego – badanie
dodatkowe,
e) potwierdzenie uiszczenia opłaty recyklingowej – 500zł. (dotyczy pojazdów j.w.)
f) tablice rejestracyjne zagraniczne (do zwrotu) lub oświadczenie o braku tablic j.w.

III. REJESTRACJA POJAZDU Z INNEGO POWIATU
Przy przerejestrowaniu do wniosku załącza się następujące dokumenty:
a) dowód własności (np. umowa kupna – sprzedaży, zamiany, darowizny, faktura VAT,
rachunek, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności),
b) dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym (min. 30 dni), lub zaświadczenie
o badaniu technicznym (w przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego – zaświadczenie
o jego zagubieniu z urzędu w którym była ostatnia rejestracja ),
c) kartę pojazdu, jeżeli była wydana, (w przypadku zagubienia karty pojazdy zaświadczenie
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z urzędu w którym była ostatnia rejestracja),
d) tablice rejestracyjne,
e) ubezpieczenie.

IV. CZASOWA REJESTRACJA POJAZDU.

Art. 74 (PORD)
1. Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje, w przypadkach określonych w ust. 2, starosta właściwy ze
względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) właściciela pojazdu, wydając pozwolenie czasowe
i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne.
2. Czasowej rejestracji dokonuje się:
1) z urzędu – po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu;
2) na wniosek właściciela pojazdu – w celu umożliwienia:
a) wywozu pojazdu za granicę,
b) przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
c) przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy;
3) na wniosek jednostki uprawnionej lub jednostki badawczej producenta pojazdu, przedmiotu
wyposażenia lub części – w celu umożliwienia odpowiednich badań.
Czasowej rejestracji dokonuje się na okres nieprzekraczający 30 dni. Termin ten może być
jednorazowo przedłużony o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu.
Po upływie terminu czasowej rejestracji pozwolenie czasowe i tablice rejestracyjne zwraca się do
organu, który je wydał, z wyjątkiem przypadku wywozu pojazdu za granicę.

V.

REJESTRACJA MOTOROWERÓW.

Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:
1. W przypadku motoroweru zakupionego w salonie (pierwsza rejestracja w kraju)
- faktura VAT lub rachunek, kserokopia oświadczenia od dealera do sprzedaży,
- świadectwo zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym
dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenia
jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo
świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu - jeżeli są wymagane,
2. W przypadku motoroweru zakupionego w kraju (przerejestrowanie):
- dowód rejestracyjny z ważnym przeglądem (przynajmniej 30dni),
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- tablica rejestracyjna,
- dokument własności pojazdu (np. faktura, umowa lub rachunek)
- ubezpieczenie.
3. W przypadku motoroweru sprowadzonego z zagranicy należy przedłożyć:
- dowód rejestracyjny,
- dowód własności pojazdu (np. umowa, faktura)
- tłumaczenia dokumentów sporządzone przez tłumacza przysięgłego w Polsce danego
języka,
- zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym,
- odprawa celna (dot. pojazdów z poza U.E.)
- tablica.
V. REJESTRACJA MOTOCYKLA.
Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:
1. W przypadku motocykla zakupionego w salonie (pierwsza rejestracja w kraju)
- faktura VAT lub rachunek, kserokopia oświadczenia od dealera do sprzedaży,
- świadectwo zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym
dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenia
jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo
świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu - jeżeli są wymagane,
- karta pojazdu.
2. W przypadku motocykla zakupionego w kraju (przerejestrowanie):
- dowód rejestracyjny z ważnym przeglądem (przynajmniej 30dni),
- karta pojazdu, a w przypadku zagubienia - zaświadczenie o jej zagubieniu z urzędu
w którym była ostatnia rejestracja. Dla pojazdów z terenu powiatu sanockiego należy złożyć
oświadczenie pod odpowiedzialnością karną o zagubieniu dokumentu.
- tablica rejestracyjna,
- dokument własności pojazdu (np. faktura, umowa lub rachunek)
- ubezpieczenie.
3. W przypadku motocykla sprowadzonego z zagranicy należy przedłożyć:
- dowód rejestracyjny i tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego w Polsce
danego języka,
- dowód własności pojazdu (np. umowa, faktura) i tłumaczenie j.w.
- zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym,
- odprawa celna (dot. pojazdów z poza U.E.)
- tablica.
V. REJESTRACJA CIĄGNIKA ROLNICZEGO, PRZYCZEPY, NACZEPY.
Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:
1.
W
przypadku
nowych
pojazdów
(pierwsza
rejestracja
w
kraju):
- faktura VAT lub rachunek, kserokopia oświadczenia od dealera do sprzedaży,
- świadectwo zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym
dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenia
jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo
świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu - jeżeli są wymagane.
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2. W przypadku pojazdu zakupionego w kraju (przerejestrowanie):
- dowód rejestracyjny z ważnym przeglądem (przynajmniej 30dni; nie dotyczy przyczepy
lekkiej),
- tablica rejestracyjna,
- dokument własności pojazdu (np. faktura, umowa lub rachunek)
- ubezpieczenie.
3. W przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy należy przedłożyć:
- dowód rejestracyjny i tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego w Polsce
danego języka,
- dowód własności pojazdu (np. umowa, faktura) i tłumaczenie j.w.
- zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym,
- odprawa celna (dot. pojazdów z poza U.E.)
- tablica, bądź oświadczenie o braku tablicy.
VI.

WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO/ZMIANA DANYCH STANU
FAKTYCZNEGO (ADRES, NAZWISKO).

Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:
a) dotychczasowy dowód rejestracyjny pojazdu,
b) karta pojazdu (jeśli była wydana),
c) dokumenty potwierdzające zmianę danych ( np. dowód osobisty, poświadczenie
zameldowania).
VII.

WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO Z POWODU BRAKU MIEJSC
NA KOLEJNE WPISY TERMINU BADANIA TECHNICZNEGO.

Do wniosku o wymianę dowodu rej. należy załączyć następujące dokumenty:
a)
b)
c)
d)
e)

dowód rejestracyjny,
karta pojazdu (jeżeli była wydana),
zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu,
ubezpieczenie,
dowód osobisty.

VIII. WYDANIE WTÓRNIKA DOWODU REJESTRACYJNEGO
(KRADZIEŻ, ZAGUBIENIE).
Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:
a) karta pojazdu (jeżeli była wydana),
b) wyciąg z rejestru badań technicznych ze stacji diagnostycznej określający termin
aktualnego badania technicznego,
c) stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań
w przypadku zagubienia (WYPEŁANIA SIĘ W OBECNOŚCI PRACOWNIKA),
d) zaświadczenie z Policji o kradzieży dowodu rej.
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OPŁATY PRZY REJESTRACJI POJAZDÓW.
1. Za wydanie tablic rejestracyjnych:
a) samochodowych - 80 zł.
b) motocyklowych - 40 zł.
c) motorowerowych - 30 zł.
d) indywidualnych:
- samochodowych - 1000 zł.
- motocyklowych - 500zł.
e) zabytkowych
- samochodowych - 100 zł.
- motocyklowych - 50 zł.
2. Za wydanie dowodu rejestracyjnego 54 zł. + 0,50 zł. opłata ewidencyjna
3. Za wydanie kompletu znaków legalizacyjnych 12,50 zł. + 0,50 zł. opł. ewiden.
4. Za wydanie nalepki kontrolnej na szybę pojazdu 18,50 zł. + 0,50 zł. opł. ewiden.
5. Za wydanie pozwolenia czasowego 13,50 zł. ( 18,50 zł. w przypadku wywozu poza granicę
kraju lub przejazdu związanego z koniecznością dokonania badań technicznych pojazdu) +
0,50 zł. opł. ewiden.
6. Za wydanie wtórnika karty pojazdu 75 zł + 0,50 zł. opł. ewiden.
7. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo do rejestracji pojazdu - 17 zł.
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