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                                         KARTA INFORMACYJNA USŁUGI 

REJESTRACJA CZASOWA NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA POJAZDU W CELU : 

1. - wywozu pojazdu za granicę, 

2. - przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej 

  Polskiej, 

3. - przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego  

lub naprawy   

I. Podstawa Prawna 

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r 
       poz.256) 

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022r. poz.988), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 31 sierpnia 2022. w sprawie rejestracji 
 i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych ( Dz. U. z 2022r. poz.1847 z późn. 
  zm), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2022 r. w sprawie szczegółowych 
czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów  
w tych sprawach (Dz. U. z 2022r. poz.1849 z późn. zm), 

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r.  poz.1923), 
                -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r 4 sierpnia 2022 r.. w sprawie wysokości opłat za  

                 wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów  
                       (Dz. U 2022 poz. 1848), 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012r 
r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku 
legalizacyjnego (Dz. U. 2016, poz. 1084 ) 

- Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej 
stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.(DZ.U. z 2022 r. 
poz.738 

-  

I. Wymagane dokumenty 

 -    wniosek o rejestrację pojazdu (zgodny z obowiązującym wzorem – plik do pobrania) 

    Załączniki 

   1) w przypadku pojazdu rejestrowanego w kraju : 

- dowód rejestracyjny , 

- tablice rejestracyjne pojazdu, 

- dowód własności pojazdu ( m.in. umowa sprzedaży, umowa zmiany, umowa darowizny, umowa 
 o dział spadku, umowa zniesienia współwłasności, faktura potwierdzająca nabycie pojazdu , 
prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, prawomocne orzeczenie sądu 
 o stwierdzenie nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia  ). 
 

           2) w przypadku pojazd sprowadzonego z zagranicy 

-    dowód własności pojazdu ( m.in. umowa sprzedaży, umowa zmiany, umowa darowizny, umowa 
o dział spadku, umowa zniesienia współwłasności, faktura potwierdzająca nabycie pojazdu , 
prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, prawomocne orzeczenie sądu 
o stwierdzenie nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia  ). 

-  
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  -     dowód rejestracyjny pojazdu, jeżeli pojazd był zarejestrowany.  

  -     tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany.  

 -   świadectwo zgodności we albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i 

     informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe  

     pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia  

     indywidualnego we pojazdu, 

  -  dowód uiszczenia opłaty recyklingowej w wysokości 500 zł (zawierający określenie cech 
identyfikacyjnych pojazdu: numer vin, nadwozia, podwozia) dokonanej przez wprowadzającego pojazd 
lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów (oświadczenie 
może być złożone na fakturze) – dotyczy pojazdów kategorii m1 lub n1 oraz motorowerów trójkołowych 
kategorii l2e. nie dotyczy pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju po 1 stycznia 2016 r. 
wprowadzenie na terytorium kraju następuje z dniem dopuszczenia pojazdu do obrotu na 
terytorium kraju – w przypadku importu, wystawienia faktury albo przywozu pojazdu na 
terytorium kraju – w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia, 

-   dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa 
niebędącego państwem członkowskim unii europejskiej,  

                    W przypadku, gdy pojazd został sprowadzony przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność 
                 w zakresie obrotu pojazdami i jest przedmiotem dalszej odsprzedaży przed pierwszą rejestracją na 
                  terytorium RP, dokument odprawy celnej przywozowej – może być zastąpiony adnotacją na  
                 dowodzie własności pojazdu zawierającą datę, numer dokumentu i nazwę organu, który dokonał 
                 odpraw y celnej, 

-     dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak tego 
obowiązku albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, jeżeli pojazd został sprowadzony z 
terytorium państwa członkowskiego unii europejskiej (dotyczy: samochodu osobowego, pojazdu 
rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaju „czterokołowiec” – kategoria homologacyjna l7e lub 
podrodzaju „czterokołowiec lekki” – kategoria homologacyjna l6e, samochodu ciężarowego –kategoria 
homologacji N1-podrodzaj;furgon,furgon/podest, ciężarowo osobowy, terenowy, wielozadaniowy ,lub 
van lub samochód specjalny –kategoria  homologacji M1 i N1 

 

II. Dokumenty do wglądu 

Dokument tożsamości właściciela: 

a) dowód osobisty w przypadku obywatela polskiego będącego osobą fizyczną, 

b) wypis z krajowego rejestru sądowego oraz REGON w przypadku przedsiębiorcy 
posiadającego osobowość prawną, 

c)  pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości w przypadku działania przez 

   pełnomocnika 

 

III. Dokumenty do wglądu 

Dokument tożsamości właściciela: 

a) dowód osobisty w przypadku obywatela polskiego będącego osobą fizyczną, 
 

b) wypis z krajowego rejestru sądowego oraz REGON w przypadku przedsiębiorcy 
posiadającego osobowość prawną, 

            c) pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości w przypadku działania przez 

           pełnomocnika. 

 

IV. Opłaty 

Opłata administracyjna za wydanie: 

- pozwolenie czasowe – 18,50 zł. + 0,50 zł. opłata ewidencyjna 

- komplet nalepek na tablice tymczasowe – 12,50 zł., jedna sztuka – 6,75 zł. 

 
Przy rejestracji czasowej w celu przejazdu z miejsca zakupu, wykonania badań lub naprawy pojazdu: 

- tablice rejestracyjne tymczasowe samochodowe – 30 zł. + 0,50 zł. opłata ewidencyjna 

- tablica tymczasowa motocyklowa – 12 zł. + 0,50 zł. opłata ewidencyjna 

- tablice tymczasowa motorowerowa – 12 zł. + 0,50 zł. opłata ewidencyjna 

- tablica tymczasowa na przyczepę – 15 zł. + 0,50 zł. opłata ewidencyjna 

 

Przy rejestracji czasowej w celu wywozu za granicę: 

- tablice tymczasowe samochodowe – 80 zł. + 0,50 zł. opłata ewidencyjna 

- tablica tymczasowa motocyklowa – 40 zł. + 0,50 zł. opłata ewidencyjna 
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- tablice tymczasowa motorowerowa – 30 zł. + 0,50 zł. opłata ewidencyjna 

- tablica tymczasowa na przyczepę – 40 zł. + 0,50 zł. opłata ewidencyjna 

- tablica tymczasowa ciągnikowa – 40 zł. + 0,50 zł. opłata ewidencyjna 

 
Opłaty należy uiścić na konto: Bank Spółdzielczy w Karczewie 
 Nr rachunku: 94 8023 0009 2001 0000 0967 0044, 
 
Opłata skarbowa: 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz 
jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury), 
Opłaty należy uiścić na konto: Urząd Miejski w Otwocku  
Nr rachunku: 89 8001 0005 2001 0007 9875 0013 

UWAGA: z opłaty skarbowej zwolnieni są małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo  

 

V. Termin załatwienia sprawy 

1. Niezwłocznie – sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień 

2. Do 1 miesiąca – sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego 

3. Do 2 miesięcy – sprawy szczególnie skomplikowane 

VI. Miejsce załatwienia sprawy 
Starostwo Powiatowe w Otwocku 
ul. Górna 13, 05-400 Otwock 
Wydział Komunikacji i Transportu, parter pokój 113 
tel. /22/  600 7 138,  600 7 139,  600 7 140 

e-mail: rejestracja@powiat-otwocki.pl 

godz. przyjęć interesantów: poniedziałek 8.15-16.30, wtorek - czwartek 8.15-15.30, 

 piątek 8.15-14.30 

 

VII. Tryb odwoławczy 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie 

za pośrednictwem Starosty Otwockiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

VIII. Uwagi 

     Rejestracja czasowa pojazdu ma formę decyzji administracyjnej. Odbiór decyzji 

następuje osobiście  lub  przez  pełnomocnika.  W  sprawach,  których  wnioskodawcą  

jest  podmiot gospodarczy, decyzję odbiera, osoba upoważniona w KRS lub właściciel 

wykazany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 

     W sprawach, w których wnioskodawca jest podmiot gospodarczy należy przedłożyć odpis 
 z Krajowego Rejestru Sądowego 

     Czasowej rejestracji dokonuje się na okres nie przekraczający 30 dni, który może być 
jednorazowo przedłużony o 14 dni. 

     W przypadku, gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności 
pojazdu dołączonym do wniosku o rejestracje 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 
własności.  

     Rejestracji pojazdów dokonuje się na podstawie oryginalnych dokumentów. Dopuszcza się 
przedłożenie  poświadczonej notarialnie kopii dowodów własności pojazdu. 

     W przypadku pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem 
członkowskim zamiast dowodu rejestracyjnego, dopuszcza się przedstawienie innego 
dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego przez organ właściwy do 
rejestracji pojazdów w tym państwie.  

     Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z ich 
tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula. 
Obowiązek ten nie dotyczy dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ 
państwa członkowskiego w zakresie zawierającym oznaczenia kodów stosowanych  
w tym dowodzie, które są zgodne z kodami określonymi w aktualnym wzorze 
krajowego dowodu rejestracyjnego.  

     W przypadku utraty, kradzieży lub zniszczenia dowodu rejestracyjnego wydanego przez 
organ właściwy do rejestracji pojazdu za granicą należy przedstawić wtórnik dowodu 
rejestracyjnego.  

     W przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego wydanego przez organ właściwy do 
rejestracji pojazdu za granicą należy przedstawić wtórnik dowodu rejestracyjnego lub 
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zamiast wtórnika można przedstawić zaświadczenie, wystawione przez organ rejestrujący 
właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte 
 w zagubionym dokumencie, niezbędne do rejestracji. 

    Opłatę recyklingową w wysokości 500 zł należy wnieść na rachunek NFOŚiGW w BGK III 
Oddział Warszawa nr 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014. 

 


