
REJESTRACJA POJAZDÓW 

 
 

1.  Podstawa prawna: 

 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 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 
r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów 
(Dz. U. z 2007r. Nr 1186, poz. 1322, 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 (Dz. U. z 2007r Nr 137, poz. 968, z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie opłaty 
ewidencyjnej (Dz. U. Nr 210, poz. 1626) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu 
wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz. U. Nr 189, poz. 1858 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 

202, z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie 
dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. Nr 230, 
poz. 2302 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu 
(Dz. U. Nr 59, poz. 421) 

 
2. Wymagane dokumenty: 

I. Pojazdy nowe zakupione na terenie Rzeczypospolitej Polskiej: 

 wniosek 

 dowód własności pojazdu 

 wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji,  

 kartę pojazdu wydaną przez producenta lub importera 

 dowód wpłaty opłaty recyklingowej, lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia 
sieci zbierania pojazdów, albo fakturę zawierającą takie oświadczenie. 

 
II. Dla pojazdu sprowadzonego z zagranicy, w przypadku jego zgłoszenia do pierwszej rejestracji na 

terytorium RP jest wymagane dołączenie do wniosku o rejestrację następujących dokumentów: 
1. dowód własności pojazdu 
2. dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany lub dokumenty potwierdzające rejestrację 
3. dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego 
4. dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju, jeżeli samochód osobowy został 
sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego UE. 
5. 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 
6. zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego (jeśli jest wymagane) 
7. Tłumaczenia na język polski przedkładanych dokumentów w językach obcych. Wymóg zawarty w pkt. 5 
nie będzie dotyczył nowego samochodu osobowego z silnikiem spalinowym, ciągnika rolniczego, motocykla i 
motoroweru, który uzyskał w odniesieniu do poszczególnych tych pojazdów świadectwo homologacji wydane 
zgodnie ze wspólnotową procedurą przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej. 
8. dowód wpłaty w wysokości 500,00 zł na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej od każdego pojazdu wprowadzonego na terytorium kraju (dowód wpłaty 
powinien zawierać markę i nr nadwozia pojazdu) lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci 
zbierania pojazdów. 

III. Pojazdy uprzednio rejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej: 

 wniosek 

 dowód własności pojazdu 

 dowód rejestracyjny z aktualnymi badaniami technicznymi 

 tablice rejestracyjne 

 kartę pojazdu, jeżeli była wydana 



W przypadku braku dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, jeżeli była wydana należy przedłożyć: 
zaświadczenie z Policji potwierdzające zgłoszenie utraty dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, względnie 
oświadczenie pod odpowiedzialnością karną o ich utracie, zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący 
właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji oraz zaświadczenie z przeprowadzonego badania 
technicznego pojazdu, dopuszczające pojazd do ruchu. 
 
3. Opłaty  
 

256,00 Rejestracja pojazdu sprowadzonego  z zagranicy 
 

180,50 Rejestracja pojazdu zakupionego na terenie kraju (z poza powiatu radziejowskiego) 
 

81,00 Zmiana właściciela – pojazd zarejestrowany wcześniej na terenie powiatu 
radziejowskiego 
 

86,00 Wtórnik dowodu rejestracyjnego - pojazd zarejestrowany wcześniej na terenie 
powiatu radziejowskiego 
 

73,50 Wymiana dowodu rejestracyjnego (pojazd zarejestrowany wcześniej na terenie 
powiatu radziejowskiego – na tzw. „czarnych” tablicach 
  

93,00 Wtórnik tablicy rejestracyjnej ( 2 szt.) 
 

53,00 Wtórnik tablicy rejestracyjnej (1 szt.) 
 

19,00 Wtórnik nalepki kontrolnej 
 

121,50 Ciągnik, motocykl, przyczepa 
 

197,00 Motocykl z kartą pojazdu 
 

62,00 Czasowa rejestracja samochodu 
 

37,75 Czasowa rejestracja- ciągnik, motocykl 
 

40,75 Czasowa rejestracja - przyczepa 
 

111,50 Rejestracja motoroweru 
 

185,50 Zmiana tablicy-  samochód z CRA na CRA 
 

126,50 Zmiana tablicy ciągnik, przyczepa, motocykl  
z CRA na CRA 
 

116,50 Zmiana tablicy motorower z CRA na CRA 
 

161,50 Wtórnik Karty Pojazdu 
 

  
 
 
Opłata ewidencyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych, nalepki 

kontrolnej, karty pojazdu, znaków legalizacyjnych.....0,50 zł za każdy dokument. 
 

Wpłaty za rejestrację można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego  
 
Opłata recyklingowa w wysokości 500,00 zł na rachunek NFOŚiGW w  
BGK III Oddz. Warszawa Nr 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014 
 
4. Termin załatwienia sprawy: 
Niezwłocznie od daty złożenia wniosku, pod warunkiem przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów. 
1 miesiąc - sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego, 



2 miesiące – sprawy szczególnie skomplikowane 
 
5. Jednostka prowadząca sprawę: 
 
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej  Starostwa Powiatowego w Radziejowie 
ul. Kościuszki 17 
88-200 Radziejów 
Pok. Nr 2 
Tel. 0-54 285-35-53; 285-35-18    wew. 123 
e-mail: środowisko@radziejow.pl 
                                                                                             
Interesanci przyjmowani są w dni robocze (oprócz sobót): 
od  8.00 do 14.00 
 
6. Tryb odwoławczy: 
 
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem 
Starosty Radziejowskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
 
7. Dodatkowe informacje: 

 Dowodami własności pojazdu jest w szczególności jeden z następujących dokumentów: 
1. Umowa sprzedaży 
2. Umowa zamiany 
3. Umowa darowizny 
4. Umowa dożywocia 
5. Faktura VAT lub rachunek uproszczony 
6. Prawomocne orzeczenie Sądu rozstrzygające o prawie własności 
7. Umowa przewłaszczenia 
8. Akt notarialny 

 

 Wszystkie czynności związane z rejestracją pojazdów, zmianami zapisów w dowodzie rejestracyjnym 
oraz odbiorem zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego dokonuje właściciel – 
współwłaściciele pojazdu lub osoba upoważniona przez właściciela.  

 Właściciel - osoba fizyczna przedkłada przy rejestracji dowód osobisty z wpisanym numerem PESEL. W 
przypadku braku dowodu – aktualne zaświadczenie z ewidencji ludności o stałym meldunku wraz z 
numerem PESEL oraz dokument ze zdjęciem np. paszport, prawo jazdy itp. 

 Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności 
gospodarczej znajdującego się w urzędzie gminy, może zarejestrować pojazd jedynie na nazwisko 
właściciela lub właścicieli (tak jak osoba fizyczna). 

 Osoba prawna przedkłada przy rejestracji aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz 
zaświadczenie o numerze REGON. 

 Jeżeli natomiast właścicielem pojazdu jest osoba prawna to sprawę załatwia osoba(y) upoważniona do 
reprezentowania tej osoby prawnej na podstawie dokumentów danej osoby prawnej (np. KRS-u) lub 
inna osoba pisemnie przez nią upoważniona. 

 
 
 
 

   

 

mailto:środowisko@radziejow.pl

