STAROSTWO POWIATOWE W WĘGROWIE
ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów
www.powiatwegrowski.pl,
e-mail: starosta@powiatwegrowski.pl
BIP:www.powiatwegrowski.pl

KARTA INFORMACYJNA NR KM.0143.2.2018
NAZWA SPRAWY:
Rejestracja pojazdów
PODSTAWA PRAWNA:
1.

ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2017 poz. 1260 z późn. zm.),

2.

ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. Nr 25, poz. 202
z późn. zm.),

3.

ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635)

4.

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),

5.

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.),

6.

Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach
rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego (Dz.U. Nr 145,
poz. 1542),

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. 2016
poz. 689 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).

SPROWADZONYCH Z ZAGRANICY:
Wykaz potrzebnych dokumentów:
Pojazdy sprowadzone z terytorium państwa członkowskiego UE:
1. wypełniony wniosek,
2. umowa kupna - sprzedaży lub inny dokument własności,
3. dowód rejestracyjny,
4. dokument potwierdzający zapłatę akcyzy (dotyczy samochodu osobowego lub pojazdu rodzaju
„samochodowy inny” podrodzaj „czterokołowiec” lub „czterokołowiec lekki”),

5. zaświadczenie o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym w przypadku pojazdu, który
uczestniczył w wypadku drogowym, lub braku parametrów technicznych
pojazdu w dowodzie rejestracyjnym,
6. zaświadczenie o przeprowadzonym okresowym badaniu technicznym w przypadku braku aktualnego badania
technicznego w dowodzie rejestracyjnym albo innym dokumencie potwierdzającym wykonanie badania,
zgodnego z art. 81 ust. 6 -10 ustawy „Prawo o ruchu drogowym”,
7. tablice rejestracyjne do zwrotu (jeśli były) lub oświadczenie dotyczące braku tablic,
8. tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego dokumentów sporządzonych w języku obcym
9. potwierdzenie uiszczenia przez wprowadzającego pojazd na terytorium RP opłaty recyklingowej lub
oświadczenie wprowadzającego pojazd wydającego kartę pojazdu (dealera) o zapewnieniu sieci recyklingowej
(dotyczy samochodów osobowych i ciężarowych do 3,5 tony włącznie).
Możliwa jest warunkowa czasowa rejestracja pojazdu z urzędu bez dokumentów wymienionych w pkt. 4
pod warunkiem złożenia przez właściciela pojazdu oświadczenia, o którym mowa w art. 74 ust. 2b ustawy
„Prawo o ruchu drogowym” .
Ponadto należy okazać:


dowód osobisty,



w przypadku współwłasności pojazdu przez osoby fizyczne i rejestracji pojazdu przez jednego ze
współwłaścicieli należy okazać pełnomocnictwo oraz dowody osobiste bądź kserokopie dowodów
osobistych wszystkich współwłaścicieli,



dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby fizycznej: pełnomocnictwo, dowód osobisty
mocodawcy i pełnomocnika,



dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej np.: pełnomocnictwo, wyciąg z KRS,
REGON.

Pojazdy sprowadzone z krajów spoza Unii Europejskiej:
1. wypełniony wniosek,
2. umowa kupna - sprzedaży lub inny dokument własności,
3. dowód rejestracyjny lub inny dokument potwierdzający zarejestrowanie i wyrejestrowanie
pojazdu,
4. dowód odprawy celnej,
5. zaświadczenie o przeprowadzonym okresowym badaniu technicznym pojazdu, lub w przypadku
pojazdu sprowadzonego z Konfederacji Szwajcarskiej bądź państwa członkowskiego EFTA – strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, dowód rejestracyjny lub inny dokument potwierdzający wykonanie oraz
termin ważności badania technicznego zgodny z art. 81 ust. 6 -10 ustawy „Prawo o ruchu drogowym”,
6. zaświadczenie o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym w przypadku pojazdu, który
uczestniczył w wypadku drogowym, lub braku parametrów technicznych pojazdu w dowodzie rejestracyjnym,
tablice rejestracyjne do zwrotu (jeśli były) lub oświadczenie dotyczące braku tablic ,

7. tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego dokumentów sporządzonych w języku obcym,
8.

potwierdzenie uiszczenia przez wprowadzającego pojazd na terytorium RP opłaty recyklingowej lub

oświadczenie wprowadzającego pojazd wydającego kartę pojazdu (dealera) o zapewnieniu sieci recyklingu
(dotyczy samochodów osobowych i ciężarowych do 3,5 tony włącznie).
Opłaty całkowite za rejestrację (gotówką w Kasie Starostwa Powiatowego):
*

samochodu – 256,00 zł,

*

przyczepy – 121,50 zł,

*

ciągnika - 121,50 zł,

*

motoroweru - 111,50 zł,

*

motocykla – 197,00 zł.

Opłaty można wnosić bezpośrednio na konto Starostwa Powiatowego w Węgrowie:
Nr konta: 44 9236 0008 0000 0198 2000 0170
Opłata za wprowadzenie pojazdu na terytorium kraju - wynikająca z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20
stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. Nr 25, poz. 202 z późn. zm.)
wynosi 500,00 zł, płatne na konto:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
BGK III O/Warszawa Nr: 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014.
Na dowodzie wpłaty należy podać numer nadwozia, podwozia pojazdu (VIN), którego ta opłata dotyczy
oraz dane wprowadzającego pojazd!
Opłata dotyczy pojazdów osobowych i ciężarowych do 3,5 tony włącznie.

POJAZDY KRAJOWE
Wykaz potrzebnych dokumentów:
- do rejestracji nowego pojazdu:


wypełniony wniosek,



dokument nabycia pojazdu (faktura),



karta pojazdu - jeżeli była wydana,



świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i
informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji, dopuszczenie jednostkowe pojazdu lub decyzja o
uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo



świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu;



dokument potwierdzający zapłatę akcyzy (dotyczy samochodu osobowego lub pojazdu rodzaju
„samochodowy inny” podrodzaj „czterokołowiec” lub „czterokołowiec lekki” wyprodukowanego w
kraju członkowskim Unii Europejskiej), lub oświadczenie



wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego

zapłatę akcyzy od pojazdu na terytorium kraju;


oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewniania sieci zbierania pojazdów albo faktura
zawierająca takie oświadczenie (dotyczy samochodów osobowych i ciężarowych do 3,5 tony
włącznie).

Ponadto należy okazać:


dowód osobisty



w przypadku współwłasności pojazdu przez osoby fizyczne i rejestracji pojazdu przez jednego ze
współwłaścicieli należy okazać pełnomocnictwo oraz dowody osobiste bądź kserokopie dowodów
osobistych wszystkich współwłaścicieli,



dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby fizycznej: pełnomocnictwo, dowód osobisty
mocodawcy i pełnomocnika,



dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej np.: pełnomocnictwo, wyciąg z KRS,
REGON



- do przerejestrowania pojazdu:




wypełniony wniosek,
dokument nabycia pojazdu/dokument potwierdzający powierzenie pojazdu lub dokumenty własności
pojazdu w przypadku gdy dane zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu są niezgodne z
danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym,



dowód rejestracyjny,



karta pojazdu - jeżeli była wydana,



zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu – w przypadku braku miejsca na
wpis aktualnego badania technicznego w dowodzie rejestracyjnym,



tablice rejestracyjne.

W przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu należy przedstawić zaświadczenie
wystawione przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, potwierdzające
dane zawarte w zagubionym dokumencie.
Ponadto należy okazać:


dowód osobisty,



ważną polisę OC lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie pojazdu ważne na dzień
rejestracji pojazdu,



w przypadku współwłasności pojazdu przez osoby fizyczne i rejestracji pojazdu przez jednego ze
współwłaścicieli należy okazać pełnomocnictwo oraz dowody osobiste bądź kserokopie dowodów
osobistych wszystkich współwłaścicieli,



dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby fizycznej: pełnomocnictwo, dowód osobisty
mocodawcy i pełnomocnika,



dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej np.: pełnomocnictwo, wyciąg z KRS,

REGON
Uwaga: Do rejestracji motoroweru, dla którego od dnia pierwszej rejestracji upłynęło więcej niż 3 lata,
wymagane jest ważne badanie techniczne w dowodzie rejestracyjnym lub dokument potwierdzający
przeprowadzenie badania technicznego.
Do wpisu instalacji gazowej w dowód rejestracyjny należy załączyć:


fakturę za montaż instalacji,



wyciąg ze świadectwa homologacji - sposobu montażu instalacji gazowej,



Kartę pojazdu jeśli była wydana.

Do wpisu adnotacji „HAK” w dowód rejestracyjny należy załączyć:


zaświadczenie ze Stacji Kontroli Pojazdów,



Kartę pojazdu jeśli była wydana.

Opłaty całkowite za rejestrację:


samochodu – 180,50 zł,



przyczepy – 121,50 zł,



ciągnika - 121,50 zł,



motocykla – 121,50 zł,



motoroweru - 111,50 zł.

Pozostałe opłaty:
o

dowód rejestracyjny stały - 54,00 zł + opłata ewidencyjna 0,50 zł,

o

pozwolenie czasowe – 13,50 zł + opłata ewidencyjna 0,50 zł,

o

pozwolenie czasowe na wniosek właściciela – 18,50 zł + opłata ewidencyjna 0,50 zł,

o

karta pojazdu – 75,00 zł + opłata ewidencyjna 0,50 zł,

o

komplet znaków legalizacyjnych – 12,50 zł,

o

nalepka kontrolna na szybę – 18,50 zł + opłata ewidencyjna 0,50 zł,



nalepki na tablice tymczasowe – 12,50 zł.

o

decyzja o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu – 10,00 zł,

o

decyzja na wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej - 10,00 zł,

o

decyzja o wyrejestrowaniu pojazdu na stałe - 10,00 zł,

o

decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu:
na okres 2 miesięcy – 80,00 zł,



opłatę powiększa się z każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania z ruchu
od 3 do 12 miesięcy – 4,00 zł,
od 13 do 24 miesięcy – 2,00 zł,







od 25 do 48 miesięcy – 0,25 zł,

Opłaty można wnosić w Kasie Starostwa Powiatowego lub bezpośrednio na konto Starostwa Powiatowego
w Węgrowie:
Nr konta: 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:
1. Rejestracja pojazdów odbywa się bez zbędnej zwłoki, pod warunkiem przedłożenia wszystkich
wymaganych dokumentów.
2. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje nie później niż wciągu
miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia
postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
3. Oczekiwanie na stały dowód rejestracyjny do 4 tygodni z uwagi na konieczność złożenia
zamówieniu producenta (PWPW w Warszawie).
TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem
Starosty Powiatu 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:
- Brak uwag.

PLIKI DO POBRANIA:
- Wniosek o rejestrację pojazdu,
- Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu,
- Wniosek o nabicie numerów SAM,
- Wniosek o nabicie nowych nr nadwozia,
- Wniosek o wykonanie tabliczki znamionowej,
- Oświadczenie o braku tablic,
- Oświadczenie ogólne,

- Oświadczenie do warunkowej rejestracji pojazdu,
- Druk opłaty recyklingowej,
- Pełnomocnictwo,
- Wniosek o dopisanie współmałżonka,
- Wniosek o dopisanie/wykreślenie współwłaściciela,
- Zgłoszenie sprzedaży pojazdu,
- Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego.

