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Karta Informacyjna Usługi

REJESTRACJA POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY
1. 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 2020r. poz.110),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie
rejestracji i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych ( Dz. U. z 2017r.
poz.2355 z późn. zm),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych
czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów
w tych sprawach (Dz. U. z 2016r. poz.1088 z późn. zm),
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019r. poz.1000),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2016r r. w sprawie wysokości opłat za
wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych
pojazdów (Dz. U. 2019, poz. 1840),
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 Finansów z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie wzoru dokumentów
potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu nabytego
wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy (Dz. U. 2019, poz. 887),
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz U. z 2019r. poz.864),
Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U.
2019, poz.1610)

2. Wymagane wnioski
- wniosek właściciela o rejestrację pojazdu

3. Wymagane załączniki
-

-

dowód własności pojazdu (m.in. umowa sprzedaży, umowa zmiany, umowa darowizny,
umowa dożywocia, faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu lub rachunek, prawomocne
orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności),
dowód rejestracyjny jeżeli pojazd był zarejestrowany zagranicą i został sprowadzony z
państwa członkowskiego, a jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa nie
będącego państwem członkowskim, Konfederacją Szwajcarską lub państwem członkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stroną o Europejskim Obszarze
Gospodarczym inny dokument potwierdzający rejestrację pojazdu za granicą wydany przez
organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie,
zagraniczne tablice rejestracyjne jeżeli pojazd był zarejestrowany, a w przypadku
sprowadzenia pojazdu bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tablic do organu
rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast
tablic rejestracyjnych dołącza stosowne oświadczenie,

-

-

-

-

zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu wraz z dokumentem
identyfikacyjnym pojazdu jeżeli jest wymagane – w przypadku gdy w dowodzie rejestracyjnym
lub innym dokumencie potwierdzającym rejestrację brak jest wpisu o wykonanym badaniu
technicznym i terminie jego ważności
w przypadku nowego samochodu osobowego, ciągnika rolniczego, motocykla i motoroweru
wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu albo świadectwo zgodności WE lub odpis
decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, potwierdzający, że w odniesieniu do
poszczególnych typów pojazdów zostało wydane świadectwo homologacji albo zwolnienie
pojazdu z homologacji przez właściwy organ państwa członkowskiego,
dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający
brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające
zwolnienie z akcyzy, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa
członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy,
potwierdzenie opłaty recyklingowej w wysokości 500 zł dokonanej przez wprowadzającego
pojazd - dotyczy kategorii M1i N1.Nie dotyczy pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju
po 1 stycznia 2016r.,
zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie obrotu pojazdami firmy
importującej i sprzedającej pojazd,

Jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa nie będącego państwem członkowskim do
wniosku o rejestrację właściciel dołącza dowód odprawy celnej przywozowej.
Wymagane dokumenty do wniosku winny być złożone w formie oryginału.
Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z ich
tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula.

4. 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

5. Opłaty
Opłata administracyjna za wydanie:
- dowód rejestracyjny – 54 zł. + 0,50 zł. opłata ewidencyjna
- pozwolenie czasowe – 13,50 zł. + 0,50 zł. opłata ewidencyjna
- karta pojazdu 75zł + 0,50 zł. opłata ewidencyjna.
- znaki legalizacyjne – 12,50zł.
- nalepka kontrolna – 18,50 zł. + 0,50 zł. opłata ewidencyjna
- tablice rejestracyjne samochodowe – 80 zł. + 0,50 zł. opłata ewidencyjna
- tablica rejestracyjna motocyklowa – 40 zł. + 0,50 zł. opłata ewidencyjna
- tablica rejestracyjna motorowerowa - 30 zł. + 0,50 zł. opłata ewidencyjna
- tablica rejestracyjna na przyczepę – 40 zł. + 0,50 zł. opłata ewidencyjna
- tablica rejestracyjna 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

6. 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

7. Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Komunikacji i Transportu, parter, pokój 113
Godziny przyjęć:
pon. 8.15 – 16.30
wt. – czw. 8.15 – 15.30
pt. 8.15-14.30

8. Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za
pośrednictwem Starosty Otwockiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

9. Uwagi
Rejestracja pojazdu ma formę decyzji administracyjnej. Odbiór decyzji następuje
osobiście lub przez pełnomocnika.
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 jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie
się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia własności. Nie dotyczy pojazdów
sprowadzonych, gdy przeniesienie prawa własności nastąpiło za granicą.
Czasowej rejestracji można dokonać, pomimo braku dokumentu potwierdzającego
zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty
akcyzy albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy. Czasowej rejestracji
pojazdu dokonuje się warunkowo, jeżeli właściciel pojazdu złoży oświadczenie, że w okresie w
tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana zakresie własności
pojazdu i zobowiązuje się do dostarczenia brakującego dokumenty przed odbiorem dowodu
rejestracyjnego.
Dowód uiszczenia opłaty recyklingowej może być zastąpiony oświadczeniem
wprowadzającego pojazd o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów albo
fakturę zawierającą takie oświadczenie.

