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Nazwa usługi:

REJESTRACJA POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz.1137 z późn.
zm.),
2. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst
jednolity Dz. U. Nr 186, poz.1322 z 2007 r. z późn. zm.),
3. 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. Nr 137, poz.968 z 2007 r. z późn. zm.)
Wymagane dokumenty:
Wypełniony wniosek oraz:
1. Dowód własności pojazdu.
2. Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem
członkowskim lub w przypadku zakupu pojazdu w Polsce od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu
pojazdami - zapis na fakturze określający numer, date i miejsce odprawy celnej.
3. Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa
członkowskiego lub w przypadku zakupu pojazdu w Polsce od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu
pojazdami - wyszczególniona na fakturze kwota podatku akcyzowego.
4. Zaświadczenie wydane przez właściwy organ potwierdzające:
a) uiszczenie podatku od towarów i usług, jeżeli pojazd został sprowadzony z kraju państwa członkowskiego, lub
b) brak obowiązku, o którym mowa w lit. a,
W przypadku gdy sprowadzony pojazd jest przedmiotem dostawy dokonanej przez podatnika podatku od towarów i
usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed dokonaniem pierwszej rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zaświadczenie:
1) o którym mowa w pkt. 4 lit. a, może być zastąpione fakturą z wyszczególnioną kwotą podatku od towarów i usług
potwierdzającą dokonanie tej dostawy przez tego podatnika,
2) o którym mowa w pkt. 4 lit. b, może być zastąpione fakturą dokumentującą czynności, których podstawą
opodatkowania jest marża, potwierdzającą dokonanie tej dostawy przez podatnika - pod warunkiem że odsprzedaż
pojazdów stanowi przedmiot działalności tego podatnika.
5. Dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany.
6. Karta pojazdu, jeżeli była wydana.
7. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane albo dowodu
rejestracyjnego pojazdu lub innego dokumentu wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzajacego wykonanie oraz termin ważności
badania technicznego.
8. Tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany.
9. Dokument potwierdzający prowadzenie przez zbywcę pojazdu działalności związanej z obrotem pojazdami (kopia
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kopia odpisu z KRS), jeżeli pojazd został nabyty w
Polsce od przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami.
10. Wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji (dotyczy pojazdów
nowych).
11. Dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność,
12. Aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w
Krajowym Rejestrze Sądowym,
13. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic /tablicy/
rejestracyjnych pojazdu, karty pojazdu, nalepki kontrolnej oraz opłaty ewidencyjnej.
14. Dowód wpłaty, o którym mowa w art. 12, ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych
z eksploatacji, lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów, o których mowa w
art. 11, ust. 4 tej ustawy, albo faktury zawierającej takie oświadczenie, jeżeli pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy.
Dokumenty dołączone do wniosku o rejestrację, sporządzone w języku obcym, powinny być przetłumaczone na język
polski przez tłumacza przysięgłego.
Opłaty:
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256.00 zł w przypadku pojazdów samochodowych,
197.00 zł w przypadku motocykli,
121.50 zł w przypadku naczep, przyczep, ciągników rolniczych,
111.50 zł w przypadku motorowerów.
Opłatę za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic /tablicy/ rejestracyjnych wraz z opłatą
ewidencyjną uiszcza się na konto Starostwa Powiatowego w Piszu:
- 58936400002002084000150005.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie
dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdu (Dz.U. Nr 230, poz. 2302 z
późn. zm.)
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Rejestracja pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej. Po złożeniu wniosku o rejestrację, zgodnie z
obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni, zamawiając w
tym czasie dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Dokumentem
dopuszczającym pojazd do ruchu jest w rym momencie pozwolenie czasowe, które przed upływam wyznaczonego
terminu należy wymienić w tut. urzędzie na dowód rejestracyjny.
Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
Wydziału Komunikacji i Transportu
ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
tel. (87) 4254713, 4254714
fax: (87) 4254711
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Poniedziałek – Piątek 8 -14
Punkt obsługi interesanta pok. nr 11 - parter
Tryb odwoławczy:
Od decyzji dotyczącej rejestracji pojazdu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Starosty Piskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
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