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KARTA USŁUGI: WI-03

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
Plac Wolności 1
96-200 Rawa Mazowiecka

Nazwa usługi
Komórka właściwa
do załatwienia
sprawy
Adres, telefon/fax
e-mail

REJESTRACJA POJAZDU ZAKUPIONEGO W KRAJU
Wydział Infrastruktury
Oddział Komunikacji

Osoby
odpowiedzialne

ElŜbieta Tałabińska
Aneta Libera
Agata Jura
Krystian Leszczyński
Anna Stańczykowska
Ewa Porczyk

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.Prawo o ruchu drogowym (tekst
jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w
sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz. U. z
2007 r. Nr 186 poz.1322 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania
Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071
z późn. zm.)
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r.
w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach
związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów
dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr
137 poz. 968 z późn. zm.)
Osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika bezpośrednio w
oddziale komunikacji

Forma i miejsce
wnoszenia
podania/wniosku
Wymagane
dokumenty
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Rawa Mazowiecka, ul. Tomaszowska 8, pokój nr 12
tel.(046) 814 56 58; fax (046) 814 56 57;
e-mail: komunikacja@powiatrawski.pl

Pojazd nowy (nie rejestrowany)
• wniosek
• dowód własności pojazdu (faktura VAT)
• karta pojazdu
• wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji zwalniającej
pojazd z homologacji
• dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju
albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na
terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od
akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeŜeli
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 Unii i
jest rejestrowany po raz pierwszy;
W przypadku nabycia samochodu od wyspecjalizowanego salonu
sprzedaŜy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,
dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju
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moŜe być zastąpiony oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu
sprzedaŜy, Ŝe posiada oryginał lub kopię dokumentu
potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od tego
samochodu osobowego lub pojazdu.,
• dowód wpłaty, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z 20
stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z
eksploatacji, lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi
zapewniania sieci zbierania pojazdów, o których mowa w art. 11
ust. 4 tej ustawy, albo faktura zawierająca takie oświadczenie,
jeŜeli pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy,
• dowód osobisty (do wglądu)

Formularze do
pobrania
Opłaty

Forma załatwienia
sprawy
Termin
załatwienia
sprawy
Tryb odwoławczy
Informacje
dodatkowe
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Pojazd uŜywany
• wniosek
• dowód własności pojazdu (umowa kupna-sprzedaŜy, umowa
zamiany, umowa darowizny, umowa o doŜywocie, faktura VAT,
prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności)
• dowód rejestracyjny, jeŜeli pojazd był zarejestrowany
• karta pojazdu, jeŜeli była wydana
• tablice rejestracyjne
• dowód osobisty (do wglądu)
Wniosek o rejestrację/ czasową rejestrację/ wyrejestrowanie
pojazdu
Opłata za:
tablice rejestracyjne:
• samochodowe - 80,00 zł.
• samochodowe indywidualne – 1000,00 zł.
• motocyklowe - 40,00 zł.
• motocyklowe indywidualne – 500,00 zł.
• przyczepy - 40,00 zł.
• motorowerowe – 30,00 zł.
nalepkę kontrolną - 18,50 zł.
znaki legalizacyjne - 12,50 zł.
pozwolenie czasowe - 13,50 zł.
dowód rejestracyjny - 54,00 zł.
Opłata ewidencyjna – 0,50 zł. za kaŜdy dokument i tablice
rejestracyjne.
Opłaty dokonuje się przelewem na konto Starostwa (nr rachunku:
60 9291 0001 0056 5958 2000 0010).
Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16
listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr225, poz.1635).
Wydanie pozwolenia czasowego, po 30 dniach dowodu
rejestracyjnego
Pozwolenie czasowe „od ręki”, dowód rejestracyjny ustawowo – 30
dni
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach za
pośrednictwem Starosty Rawskiego
Odbiór osobisty za okazaniem dowodu osobistego
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