
 

 
Karta Usługi 

 

STAROSTWO 
POWIATOWE 
W ŻARACH 

 

 
Wydział Komunikacji i Dróg Powiatowych 

 
Nr 

 
 

 

Stanowisko: Rejestracja Pojazdów 

 

Miejsce świadczenia 
usługi 

Wydział komunikacji  

Fax. 68 479 06 10 

Godziny urzędowania: pon. 7.15-15,30 

                                     Wt.-czw. 7.15-14.00 

                                     Pt. 7.15-13.30  

Osoby wykonujące usługę: 

Bożena Grzesik  tel. 68 479 06 64 

Edyta Miklas-Lis  tel. 68479 06 65 

Beata Szrębska-Smok tel. 68 479 06 63 

Piotr Solich tel. 68 479 06 62 

Ewa Komenda tel. 68 479 06 60 

Ewa Minuczyc tel. 68 479 06 61 

Małgorzata Sosnowska tel. 68 479 06 18 

Rodzaj usługi 
Rejestracja pojazdu powierzonego przez zagraniczna osobę 

prawną podmiotowi polskiemu 

Opłaty 

Samochód osobowy, ciężarowy, ciągnik siodłowy, samochód 

specjalny kempingowy 

253,50 zł - opłata administracyjna + 2 ,50 opłata ewidencyjna 

500 zł - opłata recyklingowa w przypadku samochodów osobowych  

            i ciężarowych do 3500 kg masy całkowitej 

Motocykl, pojazd samochodowy inny - czterokołowiec 

195 zł - opłata administracyjna + 2 zł – opłata ewidencyjna 

Motorower 

110 zł – opłata administracyjna + 1,50 zł – opłata ewidencyjna 

Przyczepy, ciągniki rolnicze 

120 zł- opłata administracyjna + 1,50 zł – opłata ewidencyjna 

 

17 zł - opłata skarbowa, w przypadku pełnomocnictwa  



Do wniosku załączyć 
należy 

• dokument, na którego podstawie nastąpiło powierzenie 

pojazdu, 

• dowód rejestracyjny pojazdu, jeżeli pojazd był 

zarejestrowany, 

• tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany lub 

stosowne oświadczenie, 

• dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został 

sprowadzony z terytorium państwa nie będącego 

państwem członkowskim 

• dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli samochód osobowy został 

sprowadzony  z terytorium państwa członkowskiego,  

• zaświadczenie wydane przez właściwy organ 

potwierdzające: a) uiszczenie podatku od towarów i usług, 

jeżeli pojazd został sprowadzony terytorium państwa 

członkowskiego, lub b) brak obowiązku, o którym mowa  

w lit. a 

• zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania 

technicznego pojazdu 

• dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do 

wniosku o rejestrację, wyrejestrowanie wraz z ich 

tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego 

• dowód wpłaty, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy  

z dnia 20 styczna 2005 r., o recyklingu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji, lub oświadczenie o podleganiu 

obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów 

o których mowa w art. 11 ust. 4 ustawy 

Wzór wniosku w załączeniu, strona internetowa, wydział komunikacji 

Dodatkowe informacje 
dla interesanta 

Do wglądu: 

- dowód osobisty 

- w przypadku obcokrajowca karta pobytu wydana przez 

Wojewodę wraz z poświadczeniem o zameldowaniu wydanym 

przez właściwy organ 

Opłatę recyklingową można wnieść na konto Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 65 1130 

1062 0000 0109 9520 0014  

Uwagi Do rejestracji należy przedłożyć oryginały dokumentów. 

 

 


