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REJESTRACJA – CZASOWA REJESTRACJA
- WYREJESTROWANIE POJAZDU- ZAWIADOMIENIE O NABYCIU/ZBYCIU
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Spraw Obywatelskich - Referat Komunikacji
II. PODSTAWA PRAWNA:
• ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym;
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów,
wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów,
• rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie
trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego,
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w
sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach,
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu
rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników.
• ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
• ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
• Wniosek o rejestrację – czasową rejestrację- wyrejestrowanie pojazdu- zawiadomienie o nabyciu/zbyciu.
•

Załączniki do wniosku:

1. dowód własności pojazdu, którym jest w szczególności jeden z następujących dokumentów: umowa
sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa o dożywocie, faktura potwierdzająca nabycie
pojazdu, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności lub dokument potwierdzający
powierzenie pojazdu (nie dotyczy gdy przerejestrowanie pojazdu jest dokonywane na wniosek właściciela
tego pojazdu w związku ze zmianą jego miejsca zamieszkania (siedziby)),
2. świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i
informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu,
decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE
pojazdu - jeżeli są wymagane (nie dotyczy pojazdu, który był już zarejestrowany na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej);
3. zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane albo dowód
rejestracyjny pojazdu lub inny dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego,
potwierdzający wykonanie oraz termin ważności badania technicznego,
4. dowód rejestracyjny jeżeli pojazd był zarejestrowany, (nie dotyczy pojazdu wycofanego czasowo z ruchu, w
tym przypadku zamiast dowodu rejestracyjnego wymaga się przedstawienia decyzji o czasowym wycofaniu
pojazdu z ruchu; 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),
5. dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego
państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy,
6. dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu potwierdzającego brak
obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, w
rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy, pojazd rodzaju "samochodowy
inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki"
(kategoria homologacyjna L6e), samochód ciężarowy (kategoria homologacyjna N1), podrodzaj "furgon",
"furgon/podest", "ciężarowo-osobowy", "terenowy", "wielozadaniowy" lub "van" lub samochód specjalny
(kategoria homologacyjna Ml i N1), został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii
Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy;
7. oświadczenie o dacie sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
8. w przypadku pojazdu zabytkowego należy przedstawić dokument potwierdzający wpisanie pojazdu do
rejestru zabytków,
9. dowód wpłaty należnej opłaty,
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10. dokument potwierdzający nabycie lub zbycie pojazdu,
11. pisemne pełnomocnictwo oraz dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku gdy wnioskodawca
działania przez pełnomocnika,
12. dotychczasowe tablice rejestracyjne (w przypadku wnioskowania o zachowanie dotychczasowych tablic
rejestracyjnych, tablice przedkłada się do wglądu).
Do wglądu:
• dokument tożsamości właściciela.
IV. OPŁATY:
1. Opłaty za rejestracje pojazdów:
161,50 zł - rejestracja samochodu z nowymi tablicami rejestracyjnymi,
67,00 zł - rejestracja pojazdu bez wymiany tablic rejestracyjnych (samochód, motocykl, motorower, przyczepa,
ciągnik rolniczy),
121,50zł - rejestracja motocykla, przyczepy, ciągnika rolniczego z nowymi tablicami rejestracyjnymi,
111,50 zł - rejestracja motoroweru z nowymi tablicami rejestracyjnymi,
40,75 zł - czasowa rejestracja przyczepy w celu przeprowadzenia badań technicznych,
37,75 zł - czasowa rejestracja motocykla, motoroweru, ciągnika rolniczego w celu przeprowadzenia badań
technicznych,
62,00 zł - czasowa rejestracja samochodu osobowego, samochodu ciężarowego, ciągnika siodłowego w celu
przeprowadzenia badań technicznych,
112,00 zł - czasowa rejestracja samochodu osobowego, samochodu ciężarowego, ciągnika siodłowego w celu
wywozu pojazdu z kraju,
65,75 zł - czasowa rejestracja przyczepy i motocykla w celu wywozu pojazdu z kraju,
181,50 zł - rejestracja samochodu zabytkowego,
131,50 zł - rejestracja motocykla zabytkowego,
1000,00 zł - tablice indywidualne do samochodu,
500,00 zł - tablice indywidualne do motocykla.
Opłat należy dokonać przelewem na konto Urzędu Miasta Siedlce ING Bank Śląski S.A. o/Siedlce

28 1050 1894 1000 0022 1545 6456

Przelew powinien być szczegółowo opisany w celu jednoznacznej identyfikacji dokonanej opłaty ze sprawą, do której
opłata została wniesiona w rubryce "tytułem' proszę wpisać, "opłata za rejestracje pojazdu imię i nazwisko oraz nr
VIN pojazdu"
2. Opłata skarbowa:
 Za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu – 10 zł.
 Za udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł (w przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
Opłata skarbowa płatna na konto Urzędu Miasta Siedlce ING Bank Śląski S.A. o/Siedlce

22 1050 0099 6192 5550 1000 0010

Przelew powinien być szczegółowo opisany w celu jednoznacznej identyfikacji dokonanej opłaty ze sprawą, do której
opłata została wniesiona w rubryce "tytułem' proszę wpisać "opłata za pełnomocnictwo imię i nazwisko", "opłata
za decyzje o wyrejestrowaniu imię i nazwisko, nr rejestracyjny pojazdu"
Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej
na podstawie ustawy o opłacie skarbowej
V. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Biuro Obsługi Interesanta stanowiska nr 10,11 pracują: poniedziałek w godz. 9.00 – 17.00, wtorek, środa, czwartek,
piątek w godz.7.45 – 15.45
VI. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Decyzja o rejestracji; decyzja o czasowej rejestracji, decyzja o wyrejestrowaniu pojazdu
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VII
. TERMIN ZAŁATWIENIA:
Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 miesiąca.
VIII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Siedlce w terminie 14 dni od
dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie można składać w Biurze Obsługi Interesanta, stanowiska nr 10, 11.
UWAGI:
• Składając wniosek o rejestrację pojazdu można wnioskować o zachowanie dotychczasowego numeru
rejestracyjnego, w tym tablic (tablicy) rejestracyjnych, jeżeli pojazd był już zarejestrowany na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i posiada tablice (tablicę) rejestracyjne zgodne z przepisami oraz utrzymane są w
należytym stanie i czytelne.
• Dokumenty przedkłada się w oryginale.
• Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez
tłumacza przysięgłego.
• W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego pojazdu zarejestrowanego za granicą zamiast tego dokumentu
należy przedstawić jego wtórnik albo dokument wystawiony przez organ rejestrujący właściwy ze względu na
miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, potwierdzający dane zawarte w utraconym dokumencie niezbędne do
rejestracji pojazdu.
• W przypadku pojazdu zabytkowego, zamiast dowodu rejestracyjnego, dopuszcza się przedstawienie
oświadczenia właściciela pojazdu, złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że nie
posiada dowodu rejestracyjnego.
• Pojazdy zakupione z polskimi tablicami lub sprowadzone z państw UE, od dnia 1 lipca 2021 r. do
odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu pandemii z powodu COVID-19, podlegają odpowiednio
zgłoszeniu nabycia, zbycia lub rejestracji w ciągu 60 dni od dnia dokonania transakcji lub sprowadzenia.

