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KARTA INFORMACYJNA NR KM.0143.21.1.2012
NAZWA SPRAWY:

Rejestracja pojazdów

PODSTAWA PRAWNA:
1. ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108 poz. 

908 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 (Dz.U. Nr 133, poz. 1123),
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. Nr 230, poz. 2302 z późn.zm.),

8. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za  
kartę pojazdu (Dz.U. Nr 137, poz. 1310),

9. 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:
1. wniosek o rejestrację pojazdu,
2. dowód własności pojazdu /umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, faktura 

VAT lub rachunek uproszczony, prawomocne orzeczenie sądu o prawie własności/, 
3. dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne jeżeli pojazd był już zarejestrowany,
4. zaświadczenie  o  pozytywnym  wyniku  badania  technicznego,  jeżeli  pojazd  nie  posiada 

aktualnych badań technicznych,
5. karta pojazdu, jeśli była wydana,
6. w  przypadku  zgłoszenia  do  pierwszej  rejestracji  pojazdu  nowego  fabrycznie  należy 

przedstawić:
- dowód własności pojazdu,
- wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji dla 

pojazdu nowego zakupionego w Polsce. 
7. w przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy należy 

przedstawić: 
- dowód własności pojazdu, 
- dowód rejestracyjny, lub inny dokument potwierdzający zarejestrowanie pojazdu za granicą 

wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego, 
- dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa 

trzeciego, 
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- dokument  potwierdzający  zapłatę  akcyzy  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  jeżeli  
samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego,

- zaświadczenie wydane przez właściwy organ, potwierdzające: 
a) uiszczenie  podatku  od  towarów  i  usług,  jeżeli  pojazd  został  sprowadzony  z  terytorium 

państwa członkowskiego, lub
b) brak obowiązku, o którym mowa w lit. a,
- zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu.
- dowód wpłaty w wysokości 500 zł na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki 
Wodnej tytułem: za recykling pojazdu 

8. do  wglądu:  dowód  osobisty   lub  inny  dokument  z  fotografią  wraz  z  poświadczeniem 
zameldowania.

WYSOKOŚĆ OPŁAT: 
Samochód krajowy:
1. z wymianą tablic: 178,50 +2 zł
2. bez wymiany tablic: 80 +1 zł
- samochód zagraniczny: 235,50 +2, 50 zł
- ciągnik rol., motocykl, przyczepa, naczepa: 120 +1,50 zł
- motocykl zagraniczny: 195 +2 zł
- motorower – 110 +1,50 zł

- Tymczasowa rejestracja:
- samochód – 61 +1 zł
- przyczepa – 39,75 +1 zł
- ciągnik rol., motocykl, motorower – 36, 75 +1 zł

pojazdy zabytkowe:
- samochód: 198,50 +2 zł
- motocykl – 130 +1,50 zł

Wymiana dowodu rejestracyjnego
- czarne tablice: 54 + 0,50 zł
- białe tablice: 66,50 +0,50 zł

Wtórnik dowodu rejestracyjnego: 85 +1 zł

Wtórnik nalepki: 18,50 +0,50 zł
12,50 zł - pozwolenie czasowe 
11,50 zł - komplet znaków legalizacyjnych
16,50 zł - nalepka kontrolna 
75, 50 zł - karta pojazdu 
80, 50 zł - tablice rejestracyjne na samochód (2 szt.) 
40, 50 zł - tablica rejestracyjna na przyczepę, motocykl lub ciągnik rolniczy (1 szt.) 
30, 50 zł - tablica rejestracyjna na motorower (1 szt.) 
1000, 50 zł - tablice indywidualne (2 szt.)
90, 50 zł – tablice rejestracyjne na samochód zabytkowy
0,50 zł - opłata ewidencyjna CEPIK

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
Interesanci przyjmowani są: Poniedziałek, Środa, Czwartek od 8.00 – 14.30, wtorki do 15.30, 
piątki do 13.30

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 w 

ciągu 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.

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.

Uwagi:
- Brak uwag.

PLIKI DO POBRANIA:
1. Wniosek o rejestrację pojazdu  
2. Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu  
3. Wniosek o nabicie nr nadwozia - SAM  
4. Wniosek o wydanie skierowania na nabicie nr nadwozia  
5. Wniosek o wykonanie tabliczki znamionowej  

http://www.powiatwegrowski.pl/Doc/KartyBIP/W21_05.doc
http://www.powiatwegrowski.pl/Doc/KartyBIP/W21_04.doc
http://www.powiatwegrowski.pl/Doc/KartyBIP/W21_03.doc
http://www.powiatwegrowski.pl/Doc/KartyBIP/W21_02.doc
http://www.powiatwegrowski.pl/Doc/KartyBIP/W21_01.doc

