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REJESTRACJA POJAZDU SPROWADZONEGO
Z PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO UNII EUROPEJSKIEJ
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydział Komunikacji ul. Sienkiewicza 8a, 65- 443 Zielona Góra,
sala operacyjna wydziału,
tel. (+48) 68 45 64 900-903, e-mail: komunikacja@um.zielona-gora.pl,
Przy załatwianiu spraw w wydziale obowiązuje system kolejkowy:
• w przypadku rejestracji dokonywanej na osobę fizyczną należy pobrać bilet do usługi A,
• w przypadku rejestracji dokonywanej na osobę prawną lub na jednostkę (podmiot) nie mającą
osobowości prawnej należy pobrać bilet do usługi C,
WYMAGANE DOKUMENTY
wypełniony wniosek o rejestrację według obowiązującego wzoru, dostępny:
- na sali operacyjnej Wydziału Komunikacji ul. Sienkiewicza 8a,
- w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale: Co i jak załatwić w Urzędzie? - Rejestracja pojazdów,
dowód własności pojazdu - oryginał,
dowód rejestracyjny pojazdu, jeśli pojazd był zarejestrowany - oryginał,
dokument potwierdzający zapłatę akcyzy albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty
akcyzy albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, jeżeli samochód osobowy lub pojazd
rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj
„czterokołowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e), został sprowadzony z terytorium państwa
członkowskiego i jest rejestrowany po raz pierwszy,
świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje
o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzję
o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu
(pojazdy nowe),
dokument potwierdzający wykonanie badania technicznego i jego termin ważności (pojazdy używane):
- dowód rejestracyjny pojazdu zawierający informację o wykonanym badaniu technicznym i jego terminie
ważności albo
- dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego potwierdzający wykonanie oraz termin
ważności badania technicznego albo
- zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego,
tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany albo oświadczenie o braku tablic rejestracyjnych
(w przypadku sprowadzenia z zagranicy pojazdu bez tablic rejestracyjnych),
dowód wniesienia wymaganych opłat,
dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość właściciela - w przypadku osób fizycznych
albo
dokument potwierdzający reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości
prawnej, np.:
- wypis z Krajowego Sądu Rejestrowego,
- umowa spółki i zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- statut jednostki lub podmiotu.
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
do miesiąca,
sprawdzenie, czy dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru jest możliwe telefonicznie:
tel. (+48) 68 45 64 900-903 lub pod adresem: bip.zielonagora.pl, dział: e-Urząd.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
w dniu złożenia wniosku, po dokonaniu rejestracji czasowej z urzędu wydawane są:
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-

decyzja o rejestracji czasowej pojazdu,
pozwolenie czasowe,
nalepka na szybę,
zalegalizowane tablice rejestracyjne,
karta pojazdu.

po dostarczeniu do Urzędu dowodu rejestracyjnego przez PWPW S.A. w Warszawie wydawane są:
- decyzja o rejestracji pojazdu,
- dowód rejestracyjny,
-

odbiór dowodu rejestracyjnego następuje po przedłożeniu:
ważnej polisy OC lub potwierdzenia jej zawarcia,
karty pojazdu,
pozwolenia czasowego,
dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości.

OPŁATY
54,00 zł - dowód rejestracyjny,
13,50 zł - pozwolenie czasowe,
12,50 zł - komplet nalepek legalizacyjnych,
18,50 zł - nalepka kontrolna,
75,00 zł - karta pojazdu,

80,00 z - tablice rejestracyjne na samochód - 2 szt.,
40,00 zł - tablice rejestracyjne na przyczepę - 1 szt.,
40,00 zł - tablice rejestracyjne na motocykl,
ciągnik rolniczy - 1 szt.,
30,00 zł - tablice rejestracyjne na motorower - 1 szt.,
1.000 zł - tablice indywidualne - 2 szt.,

0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego,
0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych,
0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie pozwolenia czasowego,
0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie nalepki kontrolnej,
0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie karty pojazdu,
opłaty można uiścić:
- na miejscu w siedzibie Wydziału Komunikacji na ul. Sienkiewicza 8a w agencji PKO BP S.A. albo
- w kasie urzędu przy ul. Podgórnej 22 (parter) albo
- przelewem na konto PKO BP S.A. I Oddział Zielona Góra nr 24 1020 5402 0000 0502 0191 2708,
wykaz placówek banku, w których można dokonać bez prowizji wpłaty na rzecz Urzędu jest dostępny
w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale: Budżet i finanse – Numery rachunków bankowych.
Dowód wpłaty lub potwierdzenie przelewu winny zawierać numery wydanych dokumentów i tablic
rejestracyjnych.
TRYB ODWOŁAWCZY
odwołania rozpatruje Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze (ul. Al. Niepodległości 7
65-048 Zielona Góra); odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zielona Góra,
termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
DODATKOWE INFORMACJE
po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu następuje czasowa rejestracja pojazdu na okres 30 dni w celu
ewentualnego przeprowadzenia postępowania sprawdzającego oraz zamówienia dowodu rejestracyjnego,
który wykonywany jest w Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie,
za dowód własności pojazdu uważa się w szczególności jeden z następujących dokumentów: umowa
sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa o dożywocie, faktura VAT lub prawomocne
orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności,
dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju może być zastąpiony oświadczeniem
wyspecjalizowanego salonu sprzedaży (określenie to dotyczy osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki
organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej prowadzącej salon sprzedaży samochodów osobowych
autoryzowany przez producenta samochodów osobowych lub jego upoważnionego przedstawiciela), że
posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od tego
samochodu osobowego lub pojazdu; oświadczenie takie, jeżeli jest czytelnie podpisane, może być również
złożone na wystawionej fakturze,
W przypadku, gdy zagraniczny dowód rejestracyjny składa się z dwóch części: I i II, właściciel pojazdu ma
obowiązek dołączyć do wniosku o rejestrację obie te części,
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w przypadku pojazdu sprowadzanego z zagranicy i zgłoszenia utraty, kradzieży, zagubienia lub zniszczenia
dowodu rejestracyjnego wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdu za granicą, właściciel
pojazdu dołącza do wniosku o rejestracje wydany przez ten organ wtórnik dowodu rejestracyjnego albo
zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji,
potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie oraz zaświadczenie wydane przez właściwy organ
policji w kraju lub za granicą potwierdzające zgłoszenie kradzieży tego dokumentu,
badaniu okresowemu przed pierwszą rejestracją w Polsce nie podlega:
- nowy pojazd, dla którego wydano świadectwo zgodności WE, świadectwo zgodności, dopuszczenie
jednostkowe pojazdu, decyzję o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo
dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu;
- zarejestrowany pojazd:
a) na którego typ wydano świadectwo homologacji typu WE pojazdu - w okresie od dnia pierwszej
rejestracji za granicą do dnia terminu okresowego badania technicznego, ustalonego na podstawie ust.
5, lub
b) w którego dowodzie rejestracyjnym lub innym dokumencie wydanym przez właściwy organ państwa
członkowskiego przedstawionym do rejestracji, zawarta jest informacja o wykonanym badaniu
technicznym i jego terminie ważności
- z wyjątkiem taksówki, pojazdu uprzywilejowanego lub pojazdu odpowiednio przystosowanego lub
wyposażonego zgodnie z przepisami o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, pojazdu z
zamontowanym urządzeniem technicznym podlegającym dozorowi technicznemu oraz pojazdu
przystosowanego konstrukcyjnie do ruchu lewostronnego,
jeżeli w zagranicznym dowodzie rejestracyjnym brak jest danych niezbędnych do rejestracji pojazdu, to
należy przedstawić zaświadczenie z badań technicznych pojazdu ustalających brakujące dane,
jeżeli w zagranicznym dowodzie rejestracyjnym nie określono wyłącznie roku produkcji pojazdu to zamiast
zaświadczenia, o którym mowa wyżej, jako dowód w tej sprawie można przedłożyć opinię rzeczoznawcy albo
zaświadczenie producenta (jego przedstawiciela w Polsce) określające rok produkcji pojazdu (nie dotyczy to
tylko europejskich pojazdów marki FORD, w którego numerze nadwozia w jego 11 znaku producent podał rok
produkcji pojazdu),
dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza
przysięgłego lub właściwego konsula, nie dotyczy to dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ
państwa członkowskiego w zakresie zawierającym oznaczenia kodów zastosowanych w tym dowodzie,
określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia oraz świadectwa zgodności WE albo świadectwa
dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu,

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 - z późn. zm.),
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1038),
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie
dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 2003 r.
Nr 230, poz. 2302 - z późn. zm.),
rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za
kartę pojazdu (Dz. U. z 2006 r. Nr 59, poz. 421),
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej
stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U z 2015 r., poz. 681
- 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 2016 r., poz. 1088),

pracownik Wydziału Komunikacji
opracowano 30.06.2016 r.

Naczelnik Wydziału Komunikacji
sprawdzono 30.06.2016 r.
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Sekretarz Miasta
zatwierdzono

