Rejestracji pojazdu na wniosek właściciela dokonuje Starosta właściwy ze względu
na miejsce jego zamieszkania lub siedzibą firmy.
Dokumenty wymagane do rejestracji pojazdu zakupionego w kraju używanego:
wniosek o rejestrację (wypełnia właściciel, właściciele)
dowód własności pojazdu
karta pojazdu, jeżeli była wydana
zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu (ważne w dniu
rejestracji co najmniej miesiąc)
• dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był rejestrowany w kraju (w
przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu wymagane jest
zaświadczenie wystawione przez organ ostatniej rejestracji)
• do wglądu aktualna umowa ubezpieczenia OC
•
•
•
•

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 i karcie pojazdu, jeżeli była
wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się wszystkie
dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.
Dopuszcza się rejestrację pojazdu bez dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu jeżeli
pojazd zakupiono po przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu
terytorialnego, natomiast bez dowodu rejestracyjnego w przypadku zakupu pojazdu
od Policji lub Sił Zbrojnych.
Do wglądu w momencie składania wniosku o rejestrację: dokument tożsamości
właściciela (dowód osobisty) w przypadku dwóch właścicieli (dwa dowody osobiste),
a w przypadku osób prawnych - wypis z rejestru sądowego lub handlowego +
regon).
>>> Druk wniosku o rejestrację lub wyrejestrowanie pojazdu

Dokumenty wymagane do rejestracji pojazdu nowego zakupionego w kraju
•
•
•
•

•

•

wniosek o rejestrację(wypełnia właściciel, właściciele)
Dowód własności pojazdu (dowodem własności jest w szczególności jeden z następujących
dokumentów: umowa kupna - sprzedaży, umowa darowizny, faktura VAT).
Karta pojazdu, jeżeli była wydana
Wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z
homologacji, albo świadectwo zgodności WE i oświadczenie potwierdzające, że pojazd odpowiada
pod każdym względem typowi opisanemu w homologacji
Dowód wpłaty (zawierający określenie cech identyfikacyjnych pojazdu: nr VIN albo nr nadwozia,
podwozia lub ramy) w wysokości 500 zł od każdego pojazdu wprowadzonego na terytorium kraju lub
oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów albo fakturę
zawierającą takie oświadczenie, jeżeli pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy
W przypadku samochodu osobowego lub pojazdu kategorii homologacyjnej L6e L7e dokument
potwierdzający zapłatę akcyzy. W przypadku nabycia pojazdu w wyspecjalizowanym salonie
sprzedaży dokument ten może być zastąpiony oświadczeniem sprzedawcy.

W przypadku nabycia pojazdu od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży w rozumieniu przepisów o podatku
akcyzowym, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju może być zastąpiony
oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu
potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od tego pojazdu.

Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku wraz z ich tłumaczeniem na język polski
przez
tłumacza przysięgłego.
Do wglądu w momencie składania wniosku o rejestrację: dokument tożsamości właściciela (dowód osobisty)
w przypadku dwóch właścicieli (dwa dowody osobiste), a w przypadku osób prawnych - wypis z rejestru
sądowego lub handlowego + regon).
>>> Druk wniosku o rejestrację lub wyrejestrowanie pojazdu

Dokumenty wymagane do rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy:
• wniosek o rejestrację (wypełnia właściciel, właściciele)
• dowód własności pojazdu (np. umowa sprzedaży, rachunek, faktura VAT),
• zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu (jeśli jest
wymagane),
• dowód rejestracyjny lub inny dokument potwierdzający rejestrację pojazdu za
granicą, wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów za granicą
(dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku wraz z
tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego).
• dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium
państwa trzeciego,
• dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – w
przypadku samochodu osobowego i pojazdu rodzaju „samochodowy inny”
podrodzajów „czterokołowiec” lub „czterokołowiec lekki”
• zaświadczenie wydane przez właściwy organ potwierdzające uiszczenie podatku od
towarów i usług, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa
członkowskiego,
lub brak takiego obowiązku
• dowód wpłaty 500 zł na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej, dotyczy samochodów dopuszczalnej masie całkowitej
nieprzekraczającej 3500 kg

Wpłatę na rzecz NFOŚiGW ma obowiązek uiścić sprowadzający pojazd, dowód wpłaty
musi zawierać określenie cech identyfikacyjnych pojazdu: NR NADWOZIA, numer
rachunku NFOŚiGW w BGK III Oddział Warszawa Nr 65 1130 1062 0000 0109 9520
0014

Do wglądu w momencie składania wniosku o rejestrację: dokument tożsamości właściciela (dowód osobisty)
w przypadku dwóch właścicieli (dwa dowody osobiste), a w przypadku osób prawnych - wypis z rejestru
sądowego lub handlowego + regon).
>>> Druk wniosku o rejestrację lub wyrejestrowanie pojazdu

Dokumenty wymagane do wyrejestrowania z powodu demontażu pojazdu:
Na podstawie art. 79 ust 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym
( Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej
rejestracji pojazdu, na wniosek jego właściciela:

• wniosek o wyrejestrowanie pojazdu (wypełnia właściciel, właściciele)
• zaświadczenie o demontażu pojazdu lub zaświadczenie o przyjęciu
niekompletnego pojazdu
• tablice rejestracyjne do zwrotu
• dowód rejestracyjny
• karta pojazdy – jeśli była wydana
Do wglądu: dokument tożsamości właściciela w przypadku dwóch właścicieli
dwa dowody osobiste.
>>> Druk wniosku o rejestrację lub wyrejestrowanie pojazdu

Dokumenty wymagane w przypadku wymiany dowodu rejestracyjnego
Dowód rejestracyjny pojazdu podlega wymianie na skutek zniszczenia, zmiany
danych właściciela, braku miejsca na wpisanie badań technicznych.. Do wymiany
dowodu rejestracyjnego należy wypełnić stosowny wniosek oraz załączyć:
•
•
•
•

dowód rejestracyjny
zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym w przypadku braku
aktualnych badań technicznych w dowodzie rejestracyjnym
karta pojazdu – jeśli była wydana

Do wglądu: dokument tożsamości właściciela w przypadku dwóch właścicieli
dwa dowody osobiste.
Jeżeli wymiana związana jest ze zmianą nazwiska lub adresu należy przedłożyć aktualny
dowód osobisty.
>>> Druk wniosku o wymianę lub wtórnik dowodu rejestracyjnego

Dokumenty wymagane w związku z wydaniem zatrzymanego dowodu
rejestracyjnego przez Policję
W celu odbioru zatrzymanego dowodu rejestracyjnego przez Policję należy złożyć
następujące dokumenty:
• wniosek o wydanie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego
• zaświadczenie z badania technicznego wykonanego po zatrzymaniu dowodu
rejestracyjnego potwierdzającego ustanie przyczyny zatrzymania
• pokwitowanie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego

Do wglądu: dokument tożsamości właściciela w przypadku dwóch właścicieli
dwa dowody osobiste.
>>> Druk wniosku o zwrot dowodu rejestracyjnego po zatrzymaniu

Dokumenty wymagane w związku z zawiadomieniem zbycia pojazdu
•

wniosek zawiadamiający o zbyciu pojazdu

•

dokument potwierdzający zbycie pojazdu

Do wglądu: dokument tożsamości właściciela w przypadku dwóch właścicieli
dwa dowody osobiste.
>>> Druk zawiadomienia o zbyciu pojazdu

Dokumenty wymagane w przypadku dopisania lub wykreślenia
współwłaściciela
•
•
•
•

wniosek o dopisanie/wykreślenie współwłaściciela
dokument własności dotyczący zmiany danego udziału w pojeździe
karta pojazdu jeżeli była wydana
dowód rejestracyjny

Do wglądu: dokument tożsamości właściciela (właścicieli)
>>> Druk wniosku o dopisanie lub wykreślenie współwłaściciela

Dokumenty wymagane do czasowego wycofania pojazdu z ruch
drogowego
•
•
•
•

wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu drogowego
dowód rejestracyjny
karta pojazdu, jeżeli była wydana
tablice rejestracyjne

Wycofaniu czasowemu podlegają:
1.
2.
3.
4.

samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony
ciągniki samochodowe
pojazdy specjalne
autobusy

Do wglądu: dokument tożsamości właściciela (właścicieli)
>>> Druk wniosku o czasowe wycofanie z ruchu

Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst
jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./,
• ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym /tekst jednolity Dz. U. z
2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn.zm/,
• ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /Dz. U. z 2006 r. Nr 225,
poz. 1635 z późn. zm./,
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie
czasowego wycofania pojazdów z ruchu /Dz. U. z 2004 r. Nr 285, poz. 2856 z późn.
zm./,
• 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 /tekst jednolity: Dz. U.
2007 r. Nr 137, poz. 968 z późn. zm./
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i
oznaczania pojazdów /tekst jednolity Dz. U. Nr 86, poz. 1322 z późn. zm./.

