PROCEDURA REJESTRACJI POJAZDU
Rejestracja pojazdu odbywa się w Wydziale Komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania kupującego.
Rejestracji pojazdu na wniosek właściciela dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania
lub siedzibę firmy (zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym).

A) Pojazdu zarejestrowany w Polsce
1. Dokumenty
Wybierając się do urzędu, trzeba zabrać ze sobą kilka niezbędnych dokumentów. Są to:
•

Wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu.

•

Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość
(dla osób prowadzących działalność gospodarczą także: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, odpis z KRS i zaświadczenie o nadaniu numeru REGON).

•

Dowód własności pojazdu
(np.: umowa - sprzedaży, darowizny lub zmiany, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu lub inny
dokument potwierdzający prawo własności).

•

Karta pojazdu (jeśli była wydana).

•

Dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej.

•

Dowód rejestracyjny poprzedniego właściciela wraz z ważnym badaniem technicznym dopuszczającym pojazd do ruchu drogowego
(w przypadku braku ważnego przeglądu technicznego należy dostarczyć decyzję o tymczasowym wyłączeniu pojazdu z ruchu).

•

Dokument poświadczający zakup ubezpieczenia OC
(lub okazanie OC dotychczasowego właściciela. W przypadku braku polisy należy wypełnić stosowne
oświadczenie, zobowiązujące do jak najszybszego jej wykupienia).

•

Dotychczasowe tablice rejestracyjne.

2. Opłaty rejestracyjne
•

Pojazdy samochodowe - ok. 180, 50 zł
•

Opłata za dwie tablice rejestracyjne – 80 zł (1000 zł w przypadku tablic indywidualnych).

•

Opłata za dowód rejestracyjny – 54 zł.

•

Opłata za naklejkę kontrolną na szybę– 18,50 zł.

•

Komplet znaków legalizacyjnych na tablicę rejestracyjną– 12,50 zł.

•

Opłata za pozwolenie czasowe z urzędu – 13,50 zł lub na wniosek właściciela pojazdu - 18,50 zł.

•

Opłata ewidencyjna – 2 zł.
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•

Motocykle, przyczepy, ciągniki rolnicze - ok. 121,50 zł.

•

Motorowery - ok. 111,50 zł.

•

Dla pojazdów zarejestrowanych w miejscowym wydziale komunikacji (brak konieczności zmiany tablic)- ok.
81,00 zł.

3. Dalsze postępowanie
•

Po złożeniu wniosku o rejestrację, urząd dokonuje rejestracji czasowej na okres 30 dni, która dopuszcza
pojazd do ruchu

•

Po 30 dniach należy odebrać nowy dowód rejestracyjny w tym samym wydziale komunikacji.

B) Pojazd sprowadzony zza granicy
1. Dokumenty - takie jak wymieniono powyżej, a ponadto:
•

Dokument potwierdzający zapłatę podatku akcyzowego lub potwierdzający zwolnienie z tego obowiązku jeżeli pojazd pochodzi z terytorium UE.

•

Dowód odprawy celnej przywozowej - jeżeli pojazd pochodzi spoza terytorium UE i jest rejestrowany po
raz pierwszy.

•

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające zapłatę podatku VAT lub potwierdzenie braku takiego obowiązku.

•

Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badań technicznych - jeżeli jest wymagane.

•

Tłumaczenia przysięgłe dokumentów i umów sporządzonych w językach innych niż polski.

2. Opłaty
•

Pojazdy samochodowe - ok. 256,00 zł.

•

Motocykle - ok. 197,00 zł.

•

Przyczepy, ciągniki rolnicze - ok. 121,50 zł.

•

Motorowery - ok. 111,50 zł.

3. Dalsze postępowanie – tak samo jak w przypadku pojazdów zarejestrowanych w Polsce.
Źródło: Opracowanie własne wybranych informacji dotyczących procedury rejestracji pojazdu na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu
rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników oraz Art.
73 ust. 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

