
SPRAWY: 

W zakresie ewidencji kierowców – na podstawie ustawy –                           
O kierujących pojazdami. 

  

WYDAWANIE PRAW JAZDY Podstawa prawna – art. 10 Ustawy z 5 
stycznia 2011 o kierujących pojazdami 

Prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania pojazdami wydaje się i wymienia 

po otrzymaniu:  

- wniosku o wydanie dokumentu (do pobrania w Wydziałach 

Komunikacji lub w załącznikach na końcu strony).  

- kolorowej fotografii o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym 
jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor 

skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części 
barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie 

oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez 
nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z 

otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem 
twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba                                

z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do 
wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w 

takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie                                    
o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub 
nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 ze zm.); osoba 

nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może 
załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile 

wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku 
załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej 

zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie 
zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku 

danych;  

- dowodu uiszczenia opłaty w wysokości: 100,50 zł w przypadku 

wydania wtórnika prawa jazdy lub zmiany danych 100,50 zł w przypadku 
wydania prawa jazdy po raz pierwszy, lub wymiany prawa jazdy 

zagranicznego  

- kserokopii posiadanego prawa jady lub pozwolenia 



Czas oczekiwania na dokument: - zależny od producenta tj. Polskiej 

Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie – średnio od 7 do 10 dni, 
a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 30 dni. 

Status zamówienia prawa jazdy w P.W.P.W. w Warszawie można 
sprawdzić na stronie:  

https://info-car.pl/new/prawo-jazdy 

   

WYDAWANIE MIĘDZYNARODOWYCH PRAW JAZDY Podstawa prawna 
– art. 10 ust. 2 Ustawy o kierujących pojazdami. 

Międzynarodowe prawo jazdy wydaje się po otrzymaniu od 
kierowcy:  

- wniosku o wydanie międzynarodowego prawa jazdy (do pobrania w 

Wydziałach Komunikacji lub na stronie UM Zamość) 

- dowodu uiszczenia opłaty za wydanie w wysokości 35zł, kolorowej 

fotografii o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, 
mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, 

obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak 
aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, 

zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez 
nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost                         

z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem 
twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba                                
z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do 

wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w 
takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie                                   

o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub 

nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 ze zm.); osoba 

nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może 
załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile 

wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku 
załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej 

zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie 
zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku 

danych 

- kserokopii posiadanego krajowego prawa jazdy wydanego przez 

polski organ. 

https://info-car.pl/new/prawo-jazdy


Czas oczekiwania na wydanie dokumentu - do 3 dni. Zgodnie                         

z przepisami prawo jazdy międzynarodowe może być wydane przez każdego 
Starostę. 

Wymiana wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienie do 
kierowania pojazdem 

WYMAGANE DOKUMENTY: 

- wniosek o wymianę wojskowego dokumentu stwierdzającego 
uprawnienie do kierowania pojazdem,  

- dowód uiszczenia opłaty w wysokości 100,50 zł. 

- kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym 
jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor 

skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części 
barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie 

oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez 
nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost                        

z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem 
twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba                              
z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do 

wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami;                
w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie                                 

o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub 

nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 ze zm.); osoba 

nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może 
załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile 

wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku 
załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej 

zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie 
zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku 

danych 

- dowód osobisty 

- dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem. 

Czas oczekiwania na dokument: - zależy od producenta tj. Polskiej 

Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie – średnio od 7 do 10 dni 

Status zamówienia prawa jazdy w P.W.P.W. w Warszawie można 

sprawdzić na stronie:  https://info-car.pl/new/prawo-jazdy 

https://info-car.pl/new/prawo-jazdy


  

Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo-stronę 

konwencji o ruchu drogowym 

WYMAGANE DOKUMENTY:  

- wniosek o wymianę prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo-

stronę Konwencji o ruchu drogowym,  

- dowód uiszczenia opłaty za wymianę prawa jazdy  w wysokości 
100,50,   

- kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym 

jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor 

skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części 
barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie 

oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez 
nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost                            

z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem 
twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba                                  
z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do 

wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami;                
w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie                                  

o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub 

nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 ze zm.); osoba 

nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może 
załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile 

wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku 
załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej 

zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie 
zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku 

danych 

- kserokopia posiadanego prawa jazdy,  

- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający 

tożsamość,  

- zagraniczne prawo jazdy (przy odbiorze dokumentu polskiego) 

Czas oczekiwania na dokument: - zależy od producenta tj. Polskiej 

Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie – średnio od 7 do 10 dni. 



Status zamówienia prawa jazdy w P.W.P.W. w Warszawie można 

sprawdzić na stronie: https://info-car.pl/new/prawo-jazdy 

  

LICENCJA NA WYKONYWANIE ZAROBKOWEGO PRZEWOZU OSÓB 

TAKSÓWKĄ Podstawa Prawna – art. 6 Ustawy o transporcie drogowym                
z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 58 ze zm.) 

WYMAGANE DOKUMENTY:  

- odpis z rejestru przedsiębiorców (zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej) 

- kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji 
statystycznej (REGON) 

- kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji 

podatkowej (NIP),  

- dokument potwierdzający spełnienie wymogu art. 6 ust. 1 pkt. 2 

lit. c ustawy – O transporcie drogowym tj; zaświadczenie potwierdzające 
ukończenie i zdanie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką 

lub o dokument (zaświadczenie z urzędu prowadzącego ewidencję 
działalności gospodarczej) potwierdzający co najmniej 5-letnią praktykę w 

zakresie wykonywania tego transportu, przy czym przerwa w wykonywaniu 
transportu drogowego nie może być dłuższa niż kolejnych 6 miesięcy                   

z przyczyn zależnych od przedsiębiorcy,  

- zaświadczenie z rejestru skazanych potwierdzające niekaralność, 
kserokopie dowodu rejestracyjnego (dokument stwierdzający prawo do 

dysponowania pojazdami tylko w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest 

właścicielem tych pojazdów),  

- dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji (od 2 do 15 lat w wysokości 
200zł, powyżej 15 do 30 lat w wysokości 250 zł , powyżej 30 lat do 50                  

w wysokości 300 zł)  

- kserokopia świadectwa legalizacji taksometru,  

- pełnomocnictwo (tylko gdy strona działa przez ustawowego lub 

statutowego przedstawiciela), oświadczenie o zamiarze zatrudnienia 
kierowców spełniających warunki określone w ustawie-o transporcie 

drogowym, ustawie - prawo o ruchu drogowym. 

Czas oczekiwania na wydanie licencji: do 30 dni  

  

https://info-car.pl/new/prawo-jazdy


WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO ZGŁOSZENIE 

PROWADZENIA PRZEWOZÓW DROGOWYCH KRAJOWYCH, OSÓB 
LUB RZECZY JAKO DZIAŁALNOŚCI POMOCNICZEJ W STOSUNKU DO 

PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa Prawna – 

art. 33 Ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U.               
z 2019 r. poz. 58 ze zm.). Zaświadczenie wydawane jest przedsiębiorcy na 

okres 5 lat, po spełnieniu określonych wymagań i złożeniu wniosku . 

WYMAGANE DOKUMENTY:  

- odpis z rejestru przedsiębiorców,   

- kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji 

statystycznej (REGON),  

- kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji 
podatkowej (NIP),  

- oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających 
warunki, o których mowa w ustawie – O transporcie drogowym,  

- kserokopia dowodu rejestracyjnego,  

- dokument stwierdzający prawo do dysponowania pojazdami (tylko 
w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów),  

- dowód uiszczenia opłaty w wysokości 500zł + opłata za wypis                         

z zaświadczenia (za każdy pojazd) w wysokości 100zł. 

- pełnomocnictwo (tylko gdy strona działa przez ustawowego lub 

statutowego przedstawiciela) Czas oczekiwania na wydanie zaświadczenia: 
do 30 dni. 

  

LICENCJA NA WYKONYWANIE ZAROBKOWEGO PRZEWOZU OSÓB 
LUB RZECZY Podstawa Prawna – art. 5 Ustawy o transporcie drogowym            

z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 58 ze zm.) Licencję udziela 
się na czas oznaczony i nie krótszy, niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat 

uwzględniając wniosek przedsiębiorcy 

WYMAGANE DOKUMENTY:  

- odpis z rejestru przedsiębiorców,  

- kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji 

statystycznej (REGON),  



- kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji 

podatkowej (NIP),  

- certyfikat kompetencji zawodowych w zakresie przewozu; osób lub 

rzeczy, 

- dokument potwierdzający posiadanie zabezpieczenia wynikającego 
z art. 5 ust. 3 pkt. 3 ustawy - O transporcie drogowym,  

- oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających 
warunki, o których mowa w ustawie – O transporcie drogowym,  

- wykaz pojazdów, dokument stwierdzający prawo do 

dysponowania pojazdami (tylko w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest 
właścicielem tych pojazdów),  

- dowód uiszczenia opłaty (Rozporządzenie Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. (Dz.U. 2013 

poz. 916)  

- pełnomocnictwo (tylko gdy strona działa przez ustawowego lub 
statutowego przedstawiciela), 

- zaświadczenie z rejestru skazanych potwierdzające niekaralność. 

  

REJESTRACJA POJAZDÓW 

Podstawa prawna – art. 73 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo 

o ruchu drogowym. 

Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu 
samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru, lub przyczepy 

jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe.        

1. Rejestracji dokonuje się na podstawie: 

- dowodu własności pojazdu lub dokumentu potwierdzającego powierzenie 

pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 5; 

- karty pojazdu, jeżeli była wydana; 

- 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; 



- zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli 

jest wymagane albo dowodu rejestracyjnego pojazdu lub innego dokumentu 
wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, 

potwierdzającego wykonanie oraz termin ważności badania technicznego; 

- dowodu rejestracyjnego, jeżeli pojazd był zarejestrowany; 

- dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony             

z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii 
Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy; 

- dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo 
dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium 

kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy,                          
w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, 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 Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy; 

(dokument potwierdzający zapłatę podatku akcyzowego można pobrać                         
i wydrukować ze strony służby celnej z systemu e-Zefir: puesc.gov.pl 

- dowodu wpłaty, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 

2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, lub oświadczenia 
o podleganiu obowiązkowi zapewniania sieci zbierania pojazdów, o którym 

mowa w art. 11 ust. 4 tej ustawy, albo faktury zawierającej takie 
oświadczenie, jeżeli pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy.  

- w przypadku nabycia samochodu osobowego lub pojazdu, o których mowa 
w ust. 1 pkt 6a, od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży w rozumieniu 

przepisów o podatku akcyzowym, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy 
na terytorium kraju może być zastąpiony oświadczeniem 

wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię 
dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od tego 

samochodu osobowego lub pojazdu.   

2. Wymagania ust. 1 nie dotyczą:  

- pojazdu, który był już zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej – w zakresie ust. 1 pkt 3; 

- pojazdu zakupionego po przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz 

jednostki samorządu terytorialnego – w zakresie ust. 1 pkt 2 i 5; 

- pojazdu zakupionego od Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 

Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, 



Służby Celnej lub Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – w zakresie ust. 

1 pkt 5; 

- pojazdu wycofanego czasowo z ruchu – w zakresie ust. 1 pkt 5; w tym 

przypadku zamiast dowodu rejestracyjnego wymaga się przedstawienia 
decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu;  

- pojazdu innego niż określony w art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 stycznia 

2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji – w zakresie ust. 
1 pkt 9;  

- pojazdu wyrejestrowanego, o którym mowa w art. 79 ust. 4 pkt 3 –                   
w przypadku powtórnej rejestracji – w zakresie ust. 1 pkt 5; 

- pojazdu, o którym mowa w art. 81 ust. 4 pkt 3 lit. a – w zakresie ust. 1 

pkt 4. 

2a. W przypadku pojazdu sprowadzanego z terytorium państwa 

niebędącego państwem członkowskim zamiast dowodu rejestracyjnego,                
o którym mowa w ust. 1 pkt 5, dopuszcza się przedstawienie innego 

dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego przez organ 
właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie. 

2b. W przypadku pojazdu zabytkowego, zamiast dowodu rejestracyjnego, 

dopuszcza się przedstawienie oświadczenia właściciela pojazdu, złożonego 

pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że nie posiada 
dowodu rejestracyjnego. 

3. Dodatkowo wymaga się dokumentu potwierdzającego spełnienie 

wymagań, o których mowa w art. 2 pkt 39 – w stosunku do pojazdów 
zabytkowych. 

3a. Świadectwo zgodności WE lub świadectwo zgodności traci ważność po 
upływie terminu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 

70zm ust. 1 pkt 10 i nie może być uznane za dokument, o którym mowa            
w ust. 1 pkt 3.  

4. W przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, 

zamiast tych dokumentów należy przedstawić zaświadczenie wystawione 
przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej 

rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie, 
niezbędne do rejestracji. 

 

 



WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA WYDANIE DOKUMENTÓW I OZNACZEŃ 

ZWIĄZANYCH Z REJESTRACJĄ POJAZDÓW   

Za wydanie dokumentów związanych z rejestracją pojazdów pobiera się 

następujące opłaty : 

54,00 zł - dowód rejestracyjny z folią do jego laminacji 

13,50 zł - pozwolenie czasowe (wydawane z urzędu) 

18,50 zł - pozwolenie czasowe (wydawane na wniosek właściciela) 

75,00 zł - karta pojazdu (wtórnik karty pojazdu) 

Za wydanie oznaczeń pojazdów, związanych z rejestracją pobiera się 
następujące opłaty (w zł): 

18,50 zł - nalepka kontrolna na szybę 

12,50 zł - komplet znaków legalizacyjnych 

12,50 zł - komplet nalepek na tablice tymczasowe (6,25 - dla przyczep, 
motocykli, ciągników i motorowerów.) 

80,00 zł - tablice rejestracyjne samochodowe (40,00 - dla przyczep) 

40,00 zł - tablica rejestracyjna motocyklowa 

30,00 zł - tablica rejestracyjna motorowerowa 

1000,00 zł - tablice rejestracyjne indywidualne 

500,00 zł - tablica rejestracyjna indywidualna motocyklowa  

100,00 zł  - tablice rejestracyjne dla zabytkowych pojazdów 
samochodowych 

50,00 zł - tablica rejestracyjna dla zabytkowych motocykli 

30,00 zł - tablice tymczasowe dla pojazdów samochodowych (15,00 - dla 

przyczep) 

12,00 zł - tablica tymczasowa dla motocykli 

12,00 zł - tablica tymczasowa dla motorowerów 

 



Opłata ewidencyjna: 

 - za wydanie dowodu rejestracyjnego- 0,50 zł, 

 - za wydanie pozwolenia czasowego - 0,50 zł, 

 - za wydanie zalegalizowanych tablic(tablicy) rejestracyjnych - 0,50 zł, 

 - za wydanie nalepki kontrolnej - 0,50 zł, 

 - za wydanie karty pojazdu dla pojazdu samochodowego innego niż 

określony w (art. 77 ust. 1 ustawy prawo o ruchu drogowym) - 0,50 z 

Status dowodu rejestracyjnego w P.W.P.W. w Warszawie można 

sprawdzić na stronie: https://info-car.pl/new/rejestracja-
pojazdu/sprawdz-status-dowodu-rejestracyjnego 

  

CZASOWA REJESTRACJA  

Podstawa prawna – art. 74 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu 
drogowym  

1. Czasowej rejestracji dokonuje się: z urzędu 

– po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu na wniosek właściciela pojazdu  

 – w celu umożliwienia wywozu pojazdu za granicę, 

- przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

- przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania 
technicznego lub naprawy; 

- na wniosek jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań 
homologacyjnych lub jednostki badawczej producenta pojazdu, jego 

wyposażenia lub części 

– w celu umożliwienia odpowiednich badań. 

3. Czasowej rejestracji dokonuje się na okres nieprzekraczający 30 dni,                        

z zastrzeżeniem ust. 4. Termin ten może być jednorazowo przedłużony                 
o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu.  

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, rejestracji dokonuje się na 

okres wynikający z wniosku, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy.  



5. Po upływie terminu czasowej rejestracji pozwolenie czasowe i tablice 

rejestracyjne zwraca się do organu, który je wydał, z wyjątkiem przypadku, 
o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a. 

  

UTRATA DOWODU REJESTRACYJNEGO 

W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego pojazdu organ rejestrujący na 

wniosek właściciela pojazdu wydaje wtórnik dowodu rejestracyjnego po: 

- przedstawieniu karty pojazdu, jeżeli była wydana 

- przedstawieniu wyciągu z rejestru badań technicznych pojazdów 

prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, określającego termin 
następnego badania technicznego pojazdu 

- złożeniu przez właściciela stosownego oświadczenia pod 

odpowiedzialnością karną 

- przedłożeniu dokumentu tożsamości 

- wniesieniu stosownej opłaty 

 

Status zamówienia dowodu rejestracyjnego w P.W.P.W.                              

w Warszawie można sprawdzić na stronie: https://info-
car.pl/new/rejestracja-pojazdu/sprawdz-status-dowodu-

rejestracyjnego 

  

UTRATA LUB USZKODZENIE NALEPKI KONTROLNEJ 

W przypadku utraty lub uszkodzenia nalepki kontrolnej organ rejestrujący 

na wniosek właściciela pojazdu wydaje wtórnik nalepki po: 

- przedstawieniu dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu, jeżeli była 

wydana 

- złożeniu przez właściciela stosownego oświadczenia pod 
odpowiedzialnością karną 

- przedłożeniu dokumentu tożsamości 

- wniesieniu stosownej opłaty 



  

KRADZIEŻ TABLIC (TABLICY) REJESTRACYJNYCH 

W przypadku kradzieży tablic (tablicy) rejestracyjnych organ rejestrujący 
na wniosek właściciela pojazdu wydaje nowy dowód rejestracyjny                            

i zalegalizowane tablice rejestracyjne z nowym numerem rejestracyjnym 
oraz nalepką kontrolną po: 

- oddaniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego 

- przedstawieniu karty pojazdu, jeżeli była wydana 

- przedstawieniu zaświadczenia wydanego przez właściwy organ Policji 

potwierdzającego zgłoszenie kradzieży tablic (tablicy) rejestracyjnych 

- przedłożeniu dokumentu tożsamości 

- wniesieniu stosownej opłaty  

  

ZAGUBIENIE TABLIC (TABLICY) REJESTRACYJNYCH 

W przypadku zagubienia tablic (tablicy) rejestracyjnych organ rejestrujący 
na wniosek właściciela pojazdu wydaje nowy dowód rejestracyjny                            

i zalegalizowane tablice rejestracyjne z nowym numerem rejestracyjnym 
oraz nalepką kontrolną po: 

- oddaniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego 

- przedstawieniu karty pojazdu, jeżeli była wydana 

- przedłożeniu dokumentu tożsamości 

- wniesieniu stosownej opłaty 

  

ZNISZCZENIE TABLIC (TABLICY) REJESTRACYJNYCH 

W przypadku zniszczenia tablic (tablicy) rejestracyjnych na wniosek 
właściciela pojazdu wydaje, nowy dowód rejestracyjny pojazdu                                 

i zalegalizowane tablice rejestracyjne z nowym numerem rejestracyjnym 
oraz nalepkę kontrolną po: 

- oddaniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego i tablic (tablicy) 

rejestracyjnych 



- przedstawieniu karty pojazdu, jeżeli była wydana 

- przedłożeniu dokumentu tożsamości 

- wniesieniu stosownej opłaty 

W trzech powyższych przypadkach organ rejestrujący na okres do wydania 

nowego dowodu rejestracyjnego, nie dłuższy jednak niż 30 dni, organ 
rejestrujący, na wniosek właściciela pojazdu, wydaje pozwolenie czasowe 

oraz zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne.W przypadkach,                        
o których mowa powyżej organ rejestrujący, na wniosek właściciela pojazdu 

może wydać zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne (wtórnik)                      
z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego, po 

przedstawieniu przez właściciela pojazdu: 

- dowodu rejestracyjnego 

- karty pojazdu, jeżeli była wydana 

- stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie 

fałszywych zeznań. 

Na okres konieczny do wykonania tablicy rejestracyjnej (wtórnika), ale nie 

dłuższy niż określony w art. 74 ust. 3 ustawy, organ rejestrujący wydaje na 
wniosek właściciela pojazdu pozwolenie czasowe oraz zalegalizowane 

tymczasowe tablice (tablicę) rejestracyjne. 

  

WYREJESTROWANIE POJAZDU 

Podstawa prawna – art. 79 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu 

drogowym  

W celu wyrejestrowania pojazdu właściciel pojazdu składa wniosek                         

o wyrejestrowanie pojazdu w organie rejestrującym i do wniosku dołącza. 

W przypadku demontażu pojazdu: 

- zaświadczenie o przekazaniu pojazdu lub niekompletnego pojazdu 
posiadającego numer VIN lub numer nadwozia, podwozia albo ramy do 

stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów wyznaczonego przez 

wojewodę, 

- dowód rejestracyjny, 

- kartę pojazdu, jeżeli była wydana, 



- tablice (tablicę) rejestracyjne. 

W przypadku kradzieży pojazdu: 

- dowód rejestracyjny, 

- kartę pojazdu, jeżeli była wydana, 

- stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie 

fałszywych zeznań 

- zaświadczenie wydane przez organ Policji potwierdzające zgłoszenie 
kradzieży pojazdu 

W przypadku zbycia pojazdu za granicę/za granicą: 

- dokument stwierdzający zbycie pojazdu za granicę, 

   - dowód rejestracyjny, 

   - tablice (tablicę) rejestracyjne. 

   - kartę pojazdu, jeżeli była wydana, 

   - lub stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie 
fałszywych zeznań 

   - lub dokument potwierdzający zarejestrowanie pojazdu za granicą 

W przypadku kasacji pojazdu za granicą: 

- dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą, 

- dowód rejestracyjny, 

- kartę pojazdu, jeżeli była wydana, 

- tablice rejestracyjne 

W przypadku utraty prawa wlasności pojazdu: 

- dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadanego pojazdu, 

- dowód rejestracyjny, 

- kartę pojazdu, jeżeli była wydana, 

- tablice rejestracyjne 



- dokument potwierdzający wniesienie opłaty  

Pojazdy wyrejestrowuje się wydając stosowną decyzję administracyjną,                 
w której określa się czy pojazd może być ponownie zarejestrowany. 

  

CZASOWE WYCOFANIE POJAZDÓW Z RUCHU 

1. Czasowego wycofania pojazdu z ruchu dokonuje, na wniosek właściciela 
pojazdu lub podmiotu, któremu powierzono pojazd w trybie przepisu art. 73 

ust. 5, starosta właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji 
pojazdu, wydając decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu. 

2. Wycofaniu czasowemu, na wniosek podmiotów, o których mowa w ust. 
1, podlegają zarejestrowane: samochody ciężarowe i przyczepy                              

o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t;ciągniki samochodowe;pojazdy 
specjalne;autobusy. 

3. Decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu wydaje za opłatą organ, 

o którym mowa w ust. 1, po złożeniu przez właściciela pojazdu lub podmiot, 
któremu powierzono pojazd w trybie przepisu art. 73 ust. 5, do depozytu w 

tym organie dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych. 

4. Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. 

Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu                          
z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji     

o jego czasowym wycofaniu z ruchu. 

5. Właściciel pojazdu lub podmiot, któremu powierzono pojazd w trybie 
przepisu art. 73 ust. 5, jest obowiązany zapewnić wycofanemu z ruchu 

pojazdowi postój poza drogą publiczną, strefą zamieszkania i strefą ruchu. 

Przepis art. 46 ust. 5 stosuje się odpowiednio. 

Opłaty związane z czasowym wycofaniem pojazdów z ruchu: 

1.    80 zł - za wydanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu na 
okres 2 miesięcy. 

2.    W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 
miesiące, ale nie dłuższy niż okres dopuszczalnego czasowego wycofania               

z ruchu (48 miesięcy), opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc 
czasowego wycofania pojazdu z ruchu o: 

a) 4zł - od 3 do 12 miesiąca; 

b) 2zł - od 13 do 24 miesiąca; 



c) 0,25zł - od 25 do 48 miesięcy. 

  

WPISYWANIE I WYKRESLANIE ADNOTACJI O ZASTAWIE 
REJESTROWYM/BANKOWYM 

WYMAGANE DOKUMENTY:  

Dokonanie adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego:  

- Dokument tożsamości:  

- Dowód rejestracyjny.  

- Podanie właściciela o dokonanie adnotacji.  

- Aktualny lub pełny odpis z rejestru zastawów prowadzonego przez 
właściwy Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy.  

Wykreślenie adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego:    

- Dokument tożsamości:  

- Dowód rejestracyjny  

- Podanie właściciela o wykreślenie adnotacji.  

- Odpis prawomocnego postanowienia sądu, prowadzącego rejestr 

zastawów, o wykreśleniu zastawu rejestrowego na pojeździe z rejestru 
zastawów lub aktualny / pełny odpis z rejestru zastawów.  

  

ZAWIADOMIENIE O ZBYCIU/NABYCIU POJAZDU 

WYMAGANE DOKUMENTY: 

- wniosek o rejestrację/wyrejestrowanie/zgłoszenie zbycia/nabycia, 

- kopia dokumentu, na podstawie którego nastąpiło zbycie/nabycie pojazdu 

(np. umowa sprzedaży, faktura zakupu/sprzedaży, umowa darowizny, itd.).  

- zgłoszenie zbycia/nabycia jest bezpłatne. 

  



WYDANIE DOWODU REJESTRACYJNEGO ZATRZYMANEGO PRZEZ 

POLICJĘ i ITD  

Wymagane dokumenty: 

1. Podanie o wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policję 

lub ITD.  

2. Pokwitowanie z Policji lub ITD o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego.  

3. Dokument tożsamości  

4. Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym. 

  

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STANU FAKTYCZNEGO 
POWODUJĄCYCH ZMIANĘ DANYCH ZAMIESZCZONYCH                                

W DOWODZIE REJESTRACYJNYM 

Podstawa prawna – art. 78 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu 

drogowym  

W przypadku zawiadomienia o zmianie stanu faktycznego wymagającej 
zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym, wynikającej: 

- ze zmiany adresu miejsca zamieszkania właściciela pojazdu, powodującej 
zmianę właściwości miejscowej organu rejestrującego, organ rejestrujący 

na wniosek właściciela pojazdu dokonuje rejestracji pojazdu 

- ze zmiany adresu miejsca zamieszkania właściciela pojazdu, 
niepowodującej zmiany właściwości miejscowej organu rejestrującego jak                  

i zmian konstrukcyjnych, organ rejestrujący wydaje nowy dowód 
rejestracyjny. 

Właściciel pojazdu jest zobowiązany zgłosić w ciągu 30 dni organowi, który 
wydał dowód rejestracyjny, wszelkie zmiany danych zawartych w dowodzie 

rejestracyjnym pojazdu. 

Status zamówienia dowodu rejestracyjnego w P.W.P.W.                             
w Warszawie można sprawdzić na stronie: info-car.pl/info-

car/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html 

Opłaty: 

Łączne opłaty za rejestrację pojazdów i opłaty ewidencyjnej (OE): 
 

rejestracja samochodu (zmiana tablicy rejestracyjnej): - 178,50zł+2zł OE 
= 180,50zł 



rejestracja samochodu (bez zmiany tablic rejestracyjnych):- 54,00 

zł+12,50 zł+13,50 zł+1 zł OE= 81 zł. 
rejestracja samochodu (sprowadzonego z zagranicy): - 253,50zł+2,50zł 

OE = 256zł 

rejestracja przyczep, ciągników i motocykli: - 120zł+1,5zł OE = 121,50zł 
rejestracja motocykli (z zagranicy): - 195zł+2zł OE = 197zł 

rejestracja motoroweru: - 110zł+1,50zł OE = 111,50zł 
rejestracja bez zmiany nr rejestracyjnego: - 80zł+1zł OE = 81zł 

wymiana dowodu - wtórnik: - 72,50zł+1zł OE = 73,50zł 
rejestracja tymczasowa - samochód: - 61zł+1zł OE = 62zł 

rejestracja tymczasowa - przyczepa: - 39,75zł+1zł OE = 40,75zł 
rejestracja tymczasowa - motocykl, motorower - 36,75zł+1zł OE = 

37,75zł 
rejestracja tymczasowa - samochód (wywóz za granicę) - 111zł+1zł OE = 

112zł 
rejestracja tymczasowa - przyczepa (wywóz za granicę)-64,75zł+1złOE = 

65,75zł 
rejestracja samochodu (tablice indywidualne): - 1098,50zł+2zł OE = 

1100,50zł 

rejestracja samochodu z zagranicy (tablice indywidualne): - 
1173,50zł+2,50zł OE = 1176zł 

rejestracja samochodu (tablice zabytkowe): -198,5zł+2złOE = 200,50zł 
rejestracja motocykla (tablice zabytkowe): -130zł+1,5złOE = 131,50zł 

  

 


