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KARTA INFORMACYJNA NR KM.0143.5.2018 
 
NAZWA SPRAWY: 
 
 
 

Wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, znaków legalizacyjnych, nalepki 

kontrolnej oraz tablic rejestracyjnych 

 

 

PODSTAWA PRAWNA: 
 
1. ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r.  poz. 1260 z późn. zm.), 
 
2. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635),  
 
3. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz 

wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U.  z 2017, poz. 2355), 

4. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności 

organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych 

sprawach (Dz.U. Nr 192, poz. 1878 z późn.zm.)  

5. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty 

ewidencyjnej, o której mowa w przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 227, poz. 2254), 
 
6. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu 

wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu i jej opisu (Dz.U. Nr 189, poz. 1858) 

7. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie 

dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. Nr 230, 

poz. 2302 z późn.zm.) 

8. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie 
 
opłaty ewidencyjnej, o której mowa w przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 103, 

poz. 870) 

 

WYMAGANE DOKUMENTY: 
 
Wniosek ze złożonym przez właściciela pojazdu stosownym oświadczeniem pod odpowiedzialnością 

karną za składanie fałszywych zeznań o utracie dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, znaków 

legalizacyjnych, nalepki kontrolnej lub tablic rejestracyjnych, 

 

W przypadku ubiegania się o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego do wniosku należy dołączyć: 

a. kartę pojazdu, jeżeli została wydana,  
 



b. wyciąg z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonego przez stację kontroli  
 
pojazdów, określającego termin następnego badania technicznego pojazdu, (nie stosuje się w 

przypadku, gdy organ rejestrujący posiada informacje o terminie następnych badań technicznych 

pojazdu lub właściciel przedstawi zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego 

pojazdu), 
 
c. tablice rejestracyjne (dotyczy tablic nowego wzoru),  
 
d. do wglądu: dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem zameldowania.  
 
 

W przypadku ubiegania się o wydanie wtórnika karty pojazdu do wniosku należy dołączyć: 
 
a. dowód rejestracyjny pojazdu,  
 
b. do wglądu: dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem zameldowania. Jeżeli karta pojazdu 

została zniszczona w stopniu powodującym jej nieczytelność, dotychczasową kartę należy zwrócić 

do urzędu.  
 
 

W przypadku ubiegania się o wydanie wtórnika znaków legalizacyjnych do wniosku należy  
 
dołączyć: 
 
a. dowód rejestracyjny pojazdu,  
 
b. tablice rejestracyjne (dotyczy tablic nowego wzoru),  
 
c. do wglądu: dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem zameldowania.  
 
 

W przypadku ubiegania się o wtórnik nalepki kontrolnej do wniosku należy dołączyć: 
 
a. dowód rejestracyjny pojazdu,  

b. do wglądu: dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem zameldowania.  

 

W przypadku ubiegania się o wtórnik tablicy (tablic) rejestracyjnej do wniosku należy 

dołączyć: 
 
a. dowód rejestracyjny pojazdu,  

b. tablice (tablica) rejestracyjne (w przypadku dorabiania jednej należy do urzędu dostarczyć 

drugą tablicę w celu ich zalegalizowania)  

c. kartę pojazdu, jeżeli została wydana,  

d. o wglądu: dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem zameldowania.  
 
 

WYSOKOŚĆ OPŁAT: 
 
Wymiana dowodu rejestracyjnego 
 
- bez pozwolenia czasowego: 54,50 zł  
 
- z pozwoleniem czasowym: 68,50zł  

Wtórnik dowodu rejestracyjnego: 73,50 zł 
 
Wtórnik nalepki: 18,50 +0,50 zł 
 
Wtórnik tablic rejestracyjnych: 
 
- samochód: 92,50 +0,50 zł  
 
- przyczepa, ciągnik rol.: 52,50 +0,50 zł  
 
- motorower: 30 +0,50 zł 



Wpłat można dokonać:  
 
- w kasie Starostwa Powiatowego w Węgrowie lub kasie Urzędu Miejskiego w Węgrowie  
 
- na konto Starostwa Powiatowego w Węgrowie nr 44 9236 0008 0000 0198 2000 0170  
 
 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 
 
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Węgrowie, 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 

5 
 
Referat Komunikacji w Łochowie, 07-130 Łochów, Al. Pokoju 75. 

 

TERMIN ODPOWIEDZI: 
 
Wtórnik karty pojazdu, nalepki kontrolnej, znaków legalizacyjnych jest wydawany bez zbędnej zwłoki. 
 
Wtórnik tablic rejestracyjnych – do 2 tygodni z uwagi na konieczność złożenia zamówienia u dostawców. 
 
Wtórnik dowodu rejestracyjnego – do 4 tygodni z uwagi na konieczność złożenia zamówienia u producenta 

(PWPW w Warszawie). 

 

TRYB ODWOŁAWCZY: 
 
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem 

Starosty Węgrowskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

 

Godziny przyjęć interesantów: 
Poniedziałek-Wtorek-Czwartek: 8.00-16.00 (kasa: 8.00-14.45) 

Środa: 8.00-17.00 (kasa: 8.00-14.45) 

Piątek: 8.00-15.00 (kasa: 8.00- 13.45) 

 

Referat w Łochowie: 

Poniedziałek-Piątek: 8.00-16.00 (opłaty w Banku Spółdzielczym w godz. 8.00-15.30) 
 
UWAGI: 
 
Jeżeli z oddanych tablic (tablicy) można odczytać numer rejestracyjny, istnieje możliwość wydania 

wtórnika tablic o dotychczasowym numerze (dotyczy tylko tablic wykonanych według nowego wzoru). 

Na czas wykonania wtórnika tablic, na wniosek właściciela można wydać tablice tymczasowe i pozwolenie 

czasowe. 

 

PLIKI DO POBRANIA: 
 
- Pełnomocnictwo,  
 
- Wniosek o dopisanie adnotacji HAK, GAZ, VAT,  
 
- Wniosek o wydanie zaświadczenia z powodu utraty karty pojazdu,  
 
- Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego,  
 
- Wniosek o wtórnik nalepki kontrolnej na szybę,  
 
- Wniosek o wtórnik tablicy rejestracyjnej,  
 

- Wniosek o wydanie wtórnika karty pojazdu.  


