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KARTA USŁUG Nr KM/05/09
Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno
tel: 056-688-24-51 do 57, fax: 056-688-27-59
e-mail: starostwo@wabrzezno.pl
e-mail: komunikacja@wabrzezno.pl
Usługa: Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w kraju (zmiana właściwości miejscowej organu rejestrującego)
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071
z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz. 908 z późn. zmian.),
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22.07.2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity
Dz.U. z 2007 r. Nr 186 poz. 1322 z późn. zmianami),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w
sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity
Dz.U. z 2007r. Nr 137, poz. 968 z późn. zmianami),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu
rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. Nr 230, poz. 2302 z późn.
zmianami),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz
warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz.U. Nr 133, poz. 1122 z późn. zmianami),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydania kart pojazdów,
wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz.U. z 2003 r. Nr 189, poz. 1858 z późn. zmianami),
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie opłaty
ewidencyjnej (Dz.U. 2007 r. Nr 121, poz. 839)
Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zmianami)
Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i
Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zmianami).
(aktualizacja dn. 16.02.2010r.)
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o rejestrację pojazdu (wypełnia właściciel).
2. Załączniki:
 dowód rejestracyjny,
 tablice rejestracyjne,
 karta pojazdu – jeżeli była wydana,
 oryginał dowodu własności pojazdu ( w przypadku, jeżeli zbywca pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący
działalność gospodarcza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności
potwierdzający nabycie prawa własności przez tego zbywcę dopuszcza się uwierzytelnioną notarialnie kopię tego
dowodu),


pełnomocnictwo lub prokura - w przypadku działania przez przedstawiciela lub prokurenta dla osoby załatwiającej
sprawę,



aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sadowego oraz zaświadczenie o numerze REGON. – w przypadku osób
prawnych lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, gdy dowód własności pojazdu
wystawiony jest na przedsiębiorcę.



umowa spółki cywilnej, gdy dowód własności pojazdu wystawiony jest na podmiot gospodarczy nie posiadający
osobowości prawnej.

3. Do wglądu:
 dowód osobisty lub aktualne zaświadczenie z ewidencji ludności o stałym meldunku wraz z numerem PESEL oraz
dokument ze zdjęciem np. paszport, prawo jazdy,
 polisa OC lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego,
wystawiony ubezpieczającemu przez zakład ubezpieczeń - przy odbiorze stałego dowodu rejestracyjnego .
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UWAGA:
W przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, należy przedstawić zaświadczenie wystawione przez
organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym
dokumencie, niezbędne do rejestracji.
Opłaty:
 od pełnomocnictwa lub prokury
– 17,00 zł (opłata skarbowa),
 za tablice stałe:
- na samochód (2 tablice)
– 80,00 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna,
- na przyczepę (1 tablica)
– 40,00 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna,
- na motocykl lub ciągnik (1 tablica)
– 40,00 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna,
- na motorower (1 tablica)
– 30,00 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna,
• za tablice indywidualne
– 1000,00 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna,
 za tablice zabytkowe:
- samochodowe
– 100,00 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna,
- motocyklowe
– 50,00 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna,
 za dowód rejestracyjny
– 54,00 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna,
 za nalepki legalizacyjne
– 12,50 zł,
 za nalepkę kontrolna
– 18,50 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna,
 za pozwolenie czasowe
– 13,50 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna.
Opłaty uiszcza się:
 skarbowa:
- w kasie Starostwa (ul. Wolności 44 ) lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wąbrzeźnie:
40 9486 0005 0030 1585 2006 0003
 pozostałe:
- w kasie Starostwa (ul. Wolności 44 ) lub na rachunek bankowy Starostwa: 49 1160 2202 0000 0000 6090 8647
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
W dniu złożenia wniosku.
Szczegółowych wyjaśnień udziela:
Pokój Nr 33.
Sprawę załatwia się w: Pokój Nr 33.
Wydział: Komunikacji: ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno
Nr pokoju: 33 – parter.
Nr telefonu/faxu: 056-688-24-51 do 57, 056-688-27-30
Godziny pracy: poniedziałek- środa- czwartek 8:00-14:30
wtorek 8:30-16:30
piątek 8:00-13:00.
Sposób załatwienia sprawy:
Rejestracja pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej.
Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem organu który decyzję wydał.
Uwagi:
1. Każdy pojazd jest rejestrowany czasowo z urzędu na okres do 30 dni z możliwością jednorazowego przedłużenia o
dalsze 14 dni. Właściciel otrzymuje pozwolenie czasowe i tablice rejestracyjne.
2. Zwrot karty pojazdu, deponowanej w Wydziale na okres rejestracji czasowej, następuje wraz z wydaniem dowodu
rejestracyjnego (w pokoju Nr 33).
3. 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 oryginały wszystkich kolejnych dokumentów
potwierdzających fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.

