
 

 
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 unikatowego 

Opłaty 

- Samochód osobowy, ciężarowy, ciągnik siodłowy, samochód 

specjalny kempingowy 

178,50 zł - opłata administracyjna + 2 zł opłata ewidencyjna 

Motocykl, pojazd samochodowy inny - czterokołowiec 

120 zł - opłata administracyjna + 1,50 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 

• Opinię rzeczoznawcy   

• dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeżeli była wydana, 

stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za 

składanie fałszywych zeznań, zaświadczenie wydane przez 

właściwy organ potwierdzające zgłoszenie kradzieży 

pojazdu, postanowienie o umorzeniu dochodzenia 

w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy 

organ, w przypadku określonym w art. 79 ust. 1 pkt 2 

ustawy  

• kopię dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie 

pojazdu za granicą, w przypadku określonym w art. 79  

ust. 1 pkt 3 ustawy, 

• dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za 

granicą, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, jeżeli była 

wydana i tablice rejestracyjne w przypadku określonym  

w art. 79 ust. 1 pkt 4 ustawy 

•  dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę 

posiadania pojazdu, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, 

jeżeli była wydana, tablice rejestracyjne oraz dokument 

potwierdzający wniesienie opłaty, o której mowa w art. 79 

ust. 5 ustawy, 

• zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu, 

o którym mowa w ustawie o recyklingu pojazdów, lub 

równoważny dokument wydany w innym państwie, dowód 

rejestracyjny, kartę pojazdu, jeżeli była wydana, oraz 

tablice rejestracyjne, w przypadku określonym w art. 79 

ust. 1 pkt 6 ustawy. 

• W przypadku pojazdu czasowo wycofanego z ruchu do 

wniosku o jego wyrejestrowanie zamiast dowodu 

rejestracyjnego właściciel pojazdu dołącza decyzję 

o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, o której mowa 

w art. 78a ust. 1 ustawy, 

• dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do 

wniosku o rejestrację, wyrejestrowanie wraz z ich 

tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego 

 

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 za wyrejestrowanie można wnieść na konto Urzędu 

Miasta w Żarach  91 1090 2561 0000 0006 4200 0089 

Uwagi Do wyrejestrowania należy przedłożyć oryginały dokumentów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


