KARTA USŁUG NR 2/KM
Czasowa rejestracja pojazdów na wniosek strony

I. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydział Komunikacji i Transportu ul. Plac Wolności 13, pokój nr 5 i 7
Tel. (077) 4052735, 4052737, 4052738 fax 77 4723950
(pn. 800 - 1530, wt. – pt. 700 - 1430).
II. PODSTAWA PRAWNA
 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1260 i 1926 oraz
z 2018r. poz. 106, 138, 317, 650 i 957),
 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257
oraz z 2018r. poz. 149 i 650),
 Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2018r.
poz. 578),
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji
i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017r. poz. 2355 oraz z 2018r.
poz. 893),
 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 2016r. poz. 1088 i 2152, z 2017r. poz. 2060 oraz z 2018r. poz. 1054),
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. - w sprawie wysokości opłat
za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki
kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2016r. poz. 689),
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 października 2017 r. w sprawie
warunków dystrybucji blankietów dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych i nalepek kontrolnych
(Dz. U. z 2017r. poz. 2014),
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2016 r. - w sprawie wysokości
opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik (Dz. U. z 2016r. poz. 457),
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie warunków dystrybucji kart
pojazdów (Dz. U. Nr 229, poz. 2311),
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu
wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz. U. z 2014r. poz. 451),
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie dokumentów stanowiących
podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją,
przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów (Dz. U. z 2014r. poz. 431),
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania
pojazdów z ruchu (Dz. U. Nr 285, poz. 2856, z 2005r. Nr 151, poz. 1266 oraz z 2010r. Nr 79, poz. 524),
 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie
warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. z 2018r.
poz. 1751),
 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r.
w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku
legalizacyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 1084),
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie trybu dokonywania w
dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego
(Dz. U. Nr 145, poz. 1542),
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie sposobu unieważniania
dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów,
sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji (Dz. U. Nr 75, poz. 476).
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III. WYMAGANE DOKUMENTY
Dla wszystkich przypadków:
- wypełniony formularz wniosku - wniosek do pobrania w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa
Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu,
- dowód własności pojazdu(m.in. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia,
faktura VAT lub rachunek, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, prawomocne
orzeczenie sądu stwierdzające nabycie spadku),
- karta pojazdu, jeżeli była wydana,
- opłaty,
a w wymienionych poniżej przypadkach czasowej rejestracji wnioskodawca załącza dodatkowo następujące
dokumenty:
1) celem wywozu pojazdu za granicę:
- dotychczasowy dowód rejestracyjny pojazdu,
- tablice rejestracyjne pojazdu,
- dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC,
2) celem przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
- świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane
i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenia jednostkowego
pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia
indywidualnego WE pojazdu – jeżeli są wymagane,
- dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC,
- w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy przedłożyć wszystkie niezbędne dokumenty jak do
rejestracji pojazdu,
3) celem przejazdu związanego z koniecznością dokonania badania homologacyjnego, badania
technicznego bądź naprawy:
- dotychczasowy dowód rejestracyjny pojazdu,
- tablice rejestracyjne pojazdu,
- dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC
- w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy przedłożyć wszystkie niezbędne dokumenty jak do
rejestracji pojazdu.
Dokumenty sporządzone w języku obcym właściciel pojazdu dołącza do wniosku o rejestrację albo wniosku
o wyrejestrowanie pojazdu, wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego
albo właściwego konsula, albo przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony.
Właściciel pojazdu nie ma obowiązku przedłożenia tłumaczenia:
1) dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, z tym że organ
rejestrujący może w przypadku wątpliwości wymagać tłumaczenia danych i informacji krajowych zawartych
w tym dokumencie, dla których kody nie zostały określone w załączniku I do dyrektywy Rady 1999/37/WE
z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów (Dz. Urz. WE L 138
z 01.06.1999, str. 57, Dz. Urz. UE L 236 z 23.09.2003, str. 33, Dz. Urz. UE L 10 z 16.01.2004, str. 29,
Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, str. 344, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 356 i Dz. Urz. UE L 127
z 29.04.2014, str. 129);
2) świadectwa zgodności WE albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu;
3) dokumentu, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy, wydanego w innym państwie członkowskim,
jeżeli organ rejestrujący posiada tłumaczenie analogicznego dokumentu z tego państwa.
IV. OPŁATY
Tablice tymczasowe:
- samochodowe - 30 zł,
- motocyklowe - 12 zł,
- motorowerowe - 12 zł,
Pozwolenie czasowe - 18,50 zł,
Komplet nalepek na tablice tymczasowe - 12,50 zł.
W przypadku wywozu pojazdu za granicę opłaty za tablice tymczasowe wynoszą odpowiednio:
- samochodowe - 80 zł,
- motocyklowe - 40 zł,
- motorowerowe - 30 zł,
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Opłata ewidencyjna za wydanie:
1) pozwolenia czasowego – 0,50 zł,
2) zalegalizowanie tablic (tablicy) rejestracyjnych – 0,50 zł,
3) nalepki kontrolnej – 0,50 zł.
Opłatę administracyjną oraz opłatę ewidencyjną można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego
w Kędzierzynie-Koźlu bez ponoszenia dodatkowych kosztów lub poprzez bezpośrednią wpłatę na konto
PKO BP Oddział w Kędzierzynie-Koźlu nr 06 10203714 0000 4302 0105 5623.
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Terminy załatwienia sprawy określa art. 35 kpa:
- organy administracji publicznej obowiązane są załatwić sprawy bez zbędnej zwłoki,
- niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione
przez stronę,
- nie później niż w ciągu miesiąca, sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego,
- nie później niż w ciągu 2 miesięcy od wszczęcia postępowania w sprawach szczególnie skomplikowanych.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Starosty
Kędzierzyńsko-Kozielskiego w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji.
VII. UWAGI
Po upływie czasowej rejestracji pozwolenie czasowe i tymczasowe tablice rejestracyjne podlegają zwrotowi.
Czasowej rejestracji dokonuje się na okres nie przekraczający 30 dni, który może być jednorazowo przedłużony
o 14 dni.
Po upływie tego terminu pozwolenie czasowe i tymczasowe tablice rejestracyjne należy zwrócić do organu
rejestrującego – nie dotyczy wywozu pojazdu za granicę.
W przypadku, gdy przy rejestracji nie ma wszystkich właścicieli pojazdu należy przedłożyć pełnomocnictwo do
reprezentowania nieobecnych przed organem administracyjnym.
W przypadku, gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym
do wniosku o rejestracje są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym
i karcie pojazdów, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się wszystkie
dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia własności.
Jeżeli zbywcą pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności potwierdzający nabycie prawa własności pojazdu
przez tego zbywcę dopuszcza się uwierzytelnioną notarialnie kopię tego dowodu.

Opracował: Stanisław Siemaszko- ………………………… (podpis osoby sporządzającej kartę)
Zatwierdził: Dariusz Strzelec-………………………………. (podpis Kierownika Wydziału merytorycznego)
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