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REJESTRACJA POJAZDU ZABYTKOWEGO
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 (patrz: Dodatkowe informacje) - oryginał,
karta pojazdu, jeśli była wydana,
tablice rejestracyjne,
zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdu
zabytkowego oraz protokół oceny stanu technicznego – oryginały,
uwierzytelniona kopia decyzji w sprawie wpisania pojazdu do rejestru zabytków lub dokument
potwierdzający ujęcie pojazdu w wojewódzkiej ewidencji zabytków albo potwierdzający wpisanie
pojazdu do inwentarza muzealiów,
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 Rejestru Sądowego,
- 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 odbioru możliwe jest telefonicznie tel. (+48) 68 45 64 900903 lub pod adresem www.zielona-gora.pl, dział: e-Urząd.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
-

w dniu złożenia wniosku, po dokonaniu rejestracji czasowej z urzędu wydawane są:
decyzja o rejestracji czasowej pojazdu,
pozwolenie czasowe,
nalepka na szybę,
zalegalizowane tablice rejestracyjne,

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.
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REJESTRACJA POJAZDU ZABYTKOWEGO
OPŁATY
54,00 zł - dowód rejestracyjny,
13,50 zł - pozwolenie czasowe,
12,50 zł - komplet nalepek legalizacyjnych,
18,50 zł - nalepka kontrolna,
OPŁATY

100,00 z - tablice zabytkowe na samochód - 2 szt.,
50,00 zł - tablice zabytkowe na motocykl,- 1 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,
-

Opłaty można uiścić:
na miejscu w siedzibie Wydziału Komunikacji na ul. Sienkiewicza 8a w agencji PKO BP S.A.,
w kasie urzędu przy ul. Podgórnej 22 (parter),
przelewem na konto PKO BP S.A. I Oddział Zielona Góra nr 24 1020 5402 0000 0502 0191 2708,
w placówkach banku PKO BP S.A. w Zielonej Górze,
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. Aleja Niepodległości 7
65-048 Zielona Góra) 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, potwierdzenia danych pojazdu w miejscu
poprzedniej rejestracji oraz zamówienia dowodu rejestracyjnego, który jest wykonywany w Państwowej
Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie
zamiast dowodu rejestracyjnego dopuszcza się przedstawienie oświadczenia właściciela pojazdu, złożonego
pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że nie posiada on dowodu rejestracyjnego.
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 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),
rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie
badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 337)

pracownik Wydziału Komunikacji
opracowano 30.06.2016 r.

Naczelnik Wydziału Komunikacji
sprawdzono 30.06.2016 r.
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Sekretarz Miasta
zatwierdzono

