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Opłaty komunikacyjne
Opłata za rejestrację motocykla sprowadzonego z zagranicyPobierz
Opłata za rejestrację motocykla, ciągnika rolniczegoPobierz
Opłata za rejestrację motoroweruPobierz
Opłata za rejestrację samochodu sprowadzonego z zagranicyPobierz
Opłata za rejestrację samochodu spoza powiatu / nowyPobierz
Opłata za rejestrację samochodu, motocykla, motoroweru, przyczepy, ciągnika
rolniczego z powiatu piskiegoPobierz
Opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego wraz z wydaniem pozwolenia czasowego
Pobierz
Opłata za wyrejestrowanie z powodu demontażu pojazduPobierz
Opłata za wydanie zaświadczenia / pełnomocnictwaPobierz
Opłata za wtórnik tablicy rejestracyjnejPobierz
Opłata za prawo jazdyPobierz
Rejestracja pojazdu
Rejestracja nowego pojazduPobierz
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy Pobierz
Rejestracja używanego pojazduPobierz
Rejestracja czasowa pojazduPobierz
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchuPobierz
Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym: Hak, Taxi, VAT, LPobierz
Zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji gazowejPobierz
Zawiadomienie o wprowadzeniu w pojeździe zarejestrowanym zmian
konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazduPobierz
Zawiadomienie o zbyciu pojazduPobierz
Wyrejestrowanie pojazduPobierz
Wymiana dowodu rejestracyjnego pojazduPobierz

Wtórnik dowodu rejestracyjnego pojazduPobierz
Wtórnik tablic/tablicy rejestracyjnejPobierz
Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnegoPobierz
Dopisanie, wykreślenie współwłaścicielaPobierz
Oświadczenie o odpowiedzialności karnejPobierz
Oświadczenie o dopisaniu współmałżonkaPobierz
Oświadczenie o miejscu zamieszkania na terenie powiatu piskiegoPobierz
Oświadczenie o pojeździe sprowadzonym na laweciePobierz
Oświadczenie o zagubieniu dokumentuPobierz
Oświadczenie za zgodą właściciela wymiana Dowodu Rejestracyjnego, dokonanie
zgłoszenia zbycia pojazdu, dokonanie adnotacji...Pobierz
Wniosek o dopuszczenie pojazdu do ruchuPobierz
Zawiadomienie o nabyciu pojazduPobierz
PełnomocnictwoPobierz
PodaniePobierz
Umowa darowiznyPobierz
Klauzula RODOPobierz
Wniosek o wydanie zaświadczeniaPobierz
Oświadczenie o wymaganym wykonaniu naprawy pojazdu w związku z
uszkodzeniem zasadniczych elementów nośnych konstrukcji Pobierz
Transport
Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy
przewozie rzeczyPobierz
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu
osób samochodem osobowym / pojazdem samochodowym...Pobierz
Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne rzeczy / osóbPobierz
Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy / osóbPobierz
Zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym
transporcie drogowymPobierz
Prawo jazdy
Wydanie prawa jazdyPobierz
Wydanie profilu kandydata na kierowce (pkk)Pobierz
Wydanie wtórnika prawa jazdy, zmiana danych zawartych w prawie jazdyPobierz
Wydanie zatrzymanego prawa jazdyPobierz
Wymiana prawa jazdy dla kierowców zawodowych (art. 15 ustawy o kierujących
pojazdami)Pobierz
Wydanie prawa jazdy międzynarodowegoPobierz

Wydanie zezwolenia nie kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym
wartości pieniężnePobierz
Zgoda na rozpoczęcie kursu i wydania prawa jazdyPobierz
Ośrodki Szkolenia Kierowców
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców
prowadzących ośrodek szkolenia kierowcówPobierz
Wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy i wydanie legitymacji instruktora nauki
jazdyPobierz
Stacje Kontroli Pojazdów
Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdówPobierz
Wydanie uprawnienia diagnosty do przeprowadzania badań technicznych pojazdów karta 16/komPobierz
Wydanie uprawnienia diagnosty do przeprowadzania badań technicznych pojazdów wniosekPobierz
Wyciąg z rejestru działalności regulowanej stacji kontroli pojazdów z terenu powiatu
piskiego - karta 17/komPobierz
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