
KARTA USŁUGI 
Starostwo Powiatowe w Pułtusku 

Wydział Komunikacji i Dróg                           
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11, 06-100 Pułtusk 

tel. (23) 306-71-62, 306-71-64 
    www.powiatpultuski.pl, e-mail: kancelaria@powiatpultuski.pl 

Zarejestrowanie nowego pojazdu zakupionego w RP   

Skrócony opis sprawy: 

Wniosek o rejestrację pojazdu właściciel składa zgodnie z miejscem stałego zamieszkania (albo siedziby w 

przypadku podmiotu prawnego posiadającego osobowość prawną) lub czasowego zamieszkania; jeżeli adres 

zamieszkania różni się od adresu zameldowania dodatkowo do wniosku należy załączyć oświadczenie 

wykazujące centrum życiowe w Powiecie Pułtuskim. 

  

Wymagane dokumenty: 

1. Wniosek właściciela pojazdu o zarejestrowanie nowego pojazdu zakupionego w Polsce; 

2. Dowód uiszczenia opłaty za rejestrację oraz opłaty ewidencyjnej; 

3. Dowód własności pojazdu, którym jest jeden z następujących dokumentów: umowa sprzedaży, umowa 

zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura (VAT, Marża), rachunek, akt noratialny, 

prawomocne orzecznenie sądu rostrzygające o prawie własności. 

4. Wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu pojazdu albo odpis decyzji zwalniającej pojazd  

z homologacji. 

5. Oświadczenie zawierające dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu. 

6. Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium RP albo dokument potwierdzający brak 

obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy – 

dotyczy samochodów osobowych importowanych z zagranicy i rejestrowanych po raz pierwszy 

 
Do wglądu: 

1. Dokument tożsamości; 

2. Oryginały wymaganych dokumentów. 
 

Termin i sposób załatwienia: 

Obsługa interesanta odbywa się po wcześniejszej rezerwacji wizyty. 

Po weryfikacji dokumentów dokonuje się rejestracji pojazdu poprzez wydanie decyzji administracyjnej  

o rejestracji czasowej pojazdu, zalegalizowanych stałych tablic rejestracyjnych, pozwolenia czasowego  

na okres nie przekraczający 30 dni. 

 

Podstawa prawna: 

- USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2022 r. poz. 988, ze zm.) 

- USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.2022 r. poz.2000,  

  ze zm.) 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji  

 i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych  

z rejestracją pojazdów (Dz.U.2022 r. poz.1847) 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie  

szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz 

wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U.2022 r. poz.1849) 
 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ  

z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów 

 oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U.2015 r. poz.776, ze zm.) 

- USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2022 r. poz.2142, ze zm.) 
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Opłaty: 

1. 13,50 zł – pozwolenie czasowe  

2. 30 zł – tablice rejestracyjne motorowerowe  

3. 40 zł – tablice rejestracyjne motocyklowe  

4. 80 zł – tablice rejestracyjne samochodowe  

5. 1000 zł – samochodowe tablice rejestracyjne indywidualne  

6. 500 zł – motocyklowe tablice rejestracyjne indywidualne  

7. 40 zł – tablica rejestracyjna na przyczepę  

8. 12,50 zł – komplet znaków legalizacyjnych  

9. 54 zł – dowód rejestracyjny 

 

Opłata ewidencyjna: 1,50 zł 

 

Opłata skarbowa  

 1. 17 zł - za upoważnienie 
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