
 
Karta Usługi 

 

      

     
 

 
Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy 

 
Nr 

 
 

 

Stanowisko: Rejestracja Pojazdów 

 

Miejsce świadczenia 
usługi 

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 

Włodzimierz Ślósarczyk  tel. 68 479 06 65 

Beata Szrębska-Smok tel. 68 479 06 63 

Piotr Solich tel. 68 479 06 62 

Ewa Komenda tel. 68 479 06 60 

Rodzaj usługi Rejestracja pojazdów sprowadzonych z za granicy 

Opłaty 

Samochód osobowy, ciężarowy, ciągnik siodłowy, 

samochód specjalny kempingowy 

256 zł- opłata administracyjna +  opłata ewidencyjna 

500 zł- opłata recyklingowa w przypadku samochodów osobowych  

i ciężarowych do 3500kg masy całkowitej 

Motocykl, pojazd samochodowy inny-czterokołowiec 

197 zł- opłata administracyjna + opłata ewidencyjna 

Motorower 

111,50 zł – opłata administracyjna + opłata ewidencyjna 

Przyczepy, ciągniki rolnicze 

121,5 zł- opłata administracyjna +opłata ewidencyjna 

 

17zł- opłata skarbowa, w przypadku pełnomocnictwa  

Do wniosku załączyć 
należy 

• dowód własności pojazdu 

• dowód rejestracyjny pojazdu, jeżeli pojazd był zarejestrowany 

lub zaświadczenie potwierdzające rejestrację pojazdu 

w przypadku zagubienia, kradzieży lub utraty dowodu 

rejestracyjnego wydany przez właściwy organ 

oraz zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji 

w kraju lub za granicą potwierdzające zgłoszenie kradzieży 

tego dokumentu 



• 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,  

( dotyczy samochodów osobowych oraz samochodów 

specjalnych kempingowych i pojazdów samochodowych innych 

– czterokołowiec) 

• 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 2005r. , 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 strona internetowa, Referat ds. rejestracji 

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. 

 

 

 

 



 

 

 
Karta Usługi 

 

     

    
 

 
Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy 

 
Nr 

 
 

 

Stanowisko: Rejestracja Pojazdów 

 

Miejsce świadczenia 
usługi 

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 

Włodzimierz Ślósarczyk, 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 

Rodzaj usługi 
Rejestracja pojazdów nowego zakupionego na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej 

Opłaty 

Samochód osobowy, ciężarowy, ciągnik siodłowy, 

samochód specjalny kempingowy 

180,50 zł- opłata administracyjna + opłata ewidencyjna 

 Motocykl, pojazd samochodowy inny-czterokołowiec 

121,50 zł- opłata administracyjna + opłata ewidencyjna 

Motorower 

111,5 zł – opłata administracyjna + opłata ewidencyjna 

Przyczepy, ciągniki rolnicze 

121,50 zł- opłata administracyjna + opłata ewidencyjna 

 

17zł- opłata skarbowa, w przypadku pełnomocnictwa 

Do wniosku załączyć 
należy 

• dowód własności pojazdu 

• wyciąg ze świadectwa Homologacji albo odpis decyzji 

zwalniającej pojazd z homologacji, 

• karta pojazdu 

• dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli samochód osobowy został 

sprowadzony  z terytorium państwa członkowskiego,  



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

z dnia 20 styczna 2005r. , 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 strona internetowa, Referat ds. rejestracji 

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 

Uwagi Do rejestracji należy przedłożyć oryginały dokumentów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Karta Usługi 

 

 

      
 

 
Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy 

 
Nr 

 
 

 

Stanowisko: Rejestracja Pojazdów 

 

Miejsce świadczenia 
usługi 

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 

Włodzimierz Ślósarczyk  tel. 68 479 06 65 

Beata Szrębska-Smok tel. 68 479 06 63 

Piotr Solich tel. 68 479 06 62 

Ewa Komenda tel. 68 479 06 60 

Rodzaj usługi Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego  

Opłaty 
73,50 zł- opłata administracyjna + opłata ewidencyjna 

17zł- opłata skarbowa, w przypadku pełnomocnictwa  

Do wniosku załączyć 
należy 

• zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego 

pojazdu 

• w przypadku kradzieży dowodu rejestracyjnego 

zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji w kraju 

lub za granicą potwierdzające zgłoszenie kradzieży tego 

dokumentu 

• karta pojazdu jeśli była wydana 

Wzór wniosku strona internetowa, Referat ds. rejestracji 

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 

Uwagi Do rejestracji należy przedłożyć oryginały dokumentów. 



 
Karta Usługi 

 

 

     
 

 
Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy 

 
Nr 

 
 

 

Stanowisko: Rejestracja Pojazdów 

 

Miejsce świadczenia 
usługi 

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 

Włodzimierz Ślósarczyk  tel. 68 479 06 65 

Beata Szrębska-Smok tel. 68 479 06 63 

Piotr Solich tel. 68 479 06 62 

Ewa Komenda tel. 68 479 06 60 

Rodzaj usługi 

Wymiana dowodu z powodu barku miejsca na badanie 

techniczne lub zmiany danych zawartych w dowodzie 

rejestracyjnym 

Opłaty 

73,50 zł- opłata administracyjna +opłata ewidencyjna 

17zł- opłata skarbowa, w przypadku pełnomocnictwa  

68,50 zł- opłata administracyjna + opłata ewidencyjna  

( w przypadku wymiany dowodu ze względu na zmianę danych 

zawartych w dowodzie rejestracyjnym) 

Do wniosku załączyć 
należy 

• dowód rejestracyjny pojazdu, karta pojazdu (jeśli była 

wydana) 

• zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego 

pojazdu 

Wzór wniosku strona internetowa, , Referat ds. rejestracji 

Dodatkowe informacje 
dla interesanta 

Do wglądu: 

-  dowód osobisty  

- dokument potwierdzający zmianę danych 

Uwagi Do rejestracji należy przedłożyć oryginały dokumentów. 



 
Karta Usługi 

 

 

     
 

 
Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy 

 
Nr 

 
 

 

Stanowisko: Rejestracja Pojazdów 

 

Miejsce świadczenia 
usługi 

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 

Włodzimierz Ślósarczyk  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 

Rodzaj usługi Czasowa rejestracja pojazdów sprowadzonych z za granicy 

Opłaty 

Samochód osobowy, ciężarowy, ciągnik siodłowy, 

samochód specjalny kempingowy 

62 zł- opłata administracyjna + opłata ewidencyjna 

500 zł- opłata recyklingowa w przypadku samochodów osobowych  

            i ciężarowych do 3500kg masy całkowitej 

 

Motocykl, pojazd samochodowy inny- czterokołowiec, 

motorowery ciągniki rolnicze, przyczepy 

37,75 zł- opłata administracyjna + opłata ewidencyjna 

Przyczepy 

40,75 zł- opłata administracyjna + opłata ewidencyjna 

 

17zł- opłata skarbowa, w przypadku pełnomocnictwa  

Do wniosku załączyć 
należy 

• dowód własności pojazdu 

• dowód rejestracyjny pojazdu, jeżeli pojazd był zarejestrowany 

lub zaświadczenie potwierdzające rejestrację pojazdu 

w przypadku zagubienia, kradzieży lub utraty dowodu 

rejestracyjnego wydany przez właściwy organ 

oraz zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji 

w kraju lub za granicą potwierdzające zgłoszenie kradzieży 

tego dokumentu 



• tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany 

lub stosowne oświadczenie 

• dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został 

sprowadzony z terytorium państwa niebędącego 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 

• 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 2005r. , 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 strona internetowa, Referat ds. rejestracji 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Karta Usługi 

 

 

      
 

 
Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy 

 
Nr 

 
 

 

Stanowisko: Rejestracja Pojazdów 

 

Miejsce świadczenia 
usługi 

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 

Włodzimierz Ślósarczyk  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 

Rodzaj usługi Rejestracja pojazdu zabytkowego 

Opłaty 
200,50 zł- opłata administracyjna + opłata ewidencyjna 

17zł- opłata skarbowa, w przypadku pełnomocnictwa  

Do wniosku załączyć 
należy 

• Uwierzytelnioną kopię decyzji w sprawie wpisania pojazdu 

do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie 

pojazdu w wojewódzkiej ewidencji zabytków 

albo potwierdzający wpisanie pojazdu do inwentarza 

muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami, 

• dowód rejestracyjny pojazdu, jeżeli pojazd był zarejestrowany 

lub oświadczenie właściciela pojazdu, złożonego pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że nie posiada 

dowodu rejestracyjnego, 

• zaświadczenie z przeprowadzonego badania pojazdu 

zabytkowego co do zgodności z warunkami technicznymi, 

o którym mowa w art. 68 ust. 12 ustawy, oraz protokół oceny 

stanu technicznego pojazdu zabytkowego 



Wzór wniosku strona internetowa,  Referat ds. rejestracji 

Dodatkowe informacje 
dla interesanta 

Do wglądu: 

-  osobisty 

- w przypadku obcokrajowca karta pobytu wydana 

przez Wojewodę wraz z poświadczeniem o zameldowaniu 

wydanym przez właściwy organ 

Uwagi Do rejestracji należy przedłożyć oryginały dokumentów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Karta Usługi 

 

 

      
 

 
Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy 

 
Nr 

 
 

 

Stanowisko: Rejestracja Pojazdów 

 

Miejsce świadczenia 
usługi 

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 

Włodzimierz Ślósarczyk. 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 

Rodzaj usługi Wyrejestrowanie pojazdu 

Opłaty 
10 zł- opłata administracyjna 

17zł- opłata skarbowa, w przypadku pełnomocnictwa  

Do wniosku załączyć 
należy 

• Zaświadczenie o demontażu pojazdu, o którym mowa  

w ustawie o recyklingu pojazdów, oraz ważny dokument 

wydany w innym państwie, dowód rejestracyjny, kartę 

pojazdu, jeżeli była wydana, oraz tablice (tablicę) 

rejestracyjne w przypadku określonym w art.79 ust.1 pkt 1 

ustawy, 

• 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 strona internetowa,  Referat ds. rejestracji 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Karta Usługi 

 

 

      
 

 
Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy 

 
Nr 

 
 

 

Stanowisko: Rejestracja Pojazdów 

 

Miejsce świadczenia 
usługi 

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 

Włodzimierz Ślósarczyk  tel. 68 479 06 65 

Beata Szrębska-Smok tel. 68 479 06 63 

Piotr Solich tel. 68 479 06 62 

Ewa Komenda tel. 68 479 06 60 

Rodzaj usługi Rejestracja  pojazdu unikatowego 

Opłaty 

Samochód osobowy, ciężarowy, ciągnik siodłowy, 

samochód specjalny kempingowy 

180,50 zł- opłata administracyjna + opłata ewidencyjna 

Motocykl, pojazd samochodowy inny-czterokołowiec 

121,50 zł- opłata administracyjna + opłata ewidencyjna 

Motorower 

111,50 zł – opłata administracyjna + opłata ewidencyjna 

Przyczepy, ciągniki rolnicze 

121,50 zł- opłata administracyjna + opłata ewidencyjna 

 

17zł- 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 strona internetowa, Referat ds. rejestracji 

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. 

 

 

 

 

 

 



 

 
Karta Usługi 

 

      

      
 

 
Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy 

 
Nr 

 
 

 

Stanowisko: Rejestracja Pojazdów 

 

Miejsce świadczenia 
usługi 

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 

Włodzimierz Ślósarczyk  tel. 68 479 06 65 

Beata Szrębska-Smok tel. 68 479 06 63 

Piotr Solich tel. 68 479 06 62 

Ewa Komenda tel. 68 479 06 60 

Rodzaj usługi 
Rejestracja pojazdów  zarejestrowanych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej 

Opłaty 

Samochód osobowy, ciężarowy, ciągnik siodłowy, 

samochód specjalny kempingowy 

180,50 zł- opłata administracyjna + opłata ewidencyjna 

Motocykl, pojazd samochodowy inny-czterokołowiec 

121,50 zł- opłata administracyjna + opłata ewidencyjna 

Motorower 

111,50 zł – opłata administracyjna + opłata ewidencyjna 

Przyczepy, ciągniki rolnicze 

121,50 zł- opłata administracyjna + opłata ewidencyjna 

81 zł opłata administracyjna + opłata ewidencyjna bez wymiany 

tablic 

 

17zł- opłata skarbowa, w przypadku pełnomocnictwa 

Do wniosku załączyć 
należy 

• dowód własności pojazdu 

• dowód rejestracyjny pojazdu, jeżeli pojazd był zarejestrowany 

lub zaświadczenie potwierdzające rejestrację pojazdu 

w przypadku zagubienia, kradzieży lub utraty dowodu 

rejestracyjnego wydany przez właściwy organ 

oraz zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji 



w kraju lub za granicą potwierdzające zgłoszenie kradzieży 

tego dokumentu 

• kartę pojazdu jeżeli była wydana 

• tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany 

lub stosowne oświadczenie 

• zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego 

pojazdu 

• dowód potwierdzający zawarcie umowy OC 

Wzór wniosku strona internetowa,  Referat ds. rejestracji 

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 

Uwagi Do rejestracji należy przedłożyć oryginały dokumentów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Karta Usługi 

 

 

     
 

 
Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy 

 
Nr 

 
 

 

Stanowisko: Rejestracja Pojazdów 

 

Miejsce świadczenia 
usługi 

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 

Włodzimierz Ślósarczyk  tel. 68 479 06 65 

Beata Szrębska-Smok tel. 68 479 06 63 

Piotr Solich tel. 68 479 06 62 

Ewa Komenda tel. 68 479 06 60 

Rodzaj usługi 
Rejestracja pojazdu powierzonego przez zagraniczna osobę 

prawną podmiotowi polskiemu 

Opłaty 

Samochód osobowy, ciężarowy, ciągnik siodłowy, 

samochód specjalny kempingowy 

256 zł- opłata administracyjna + opłata ewidencyjna 

500 zł- opłata recyklingowa w przypadku samochodów osobowych  

            i ciężarowych do 3500kg masy całkowitej 

Motocykl, pojazd samochodowy inny-czterokołowiec 

197 zł- opłata administracyjna + opłata ewidencyjna 

Motorower 

111,50 zł – opłata administracyjna + opłata ewidencyjna 

Przyczepy, ciągniki rolnicze 

121,50zł- opłata administracyjna + opłata ewidencyjna 

 

17zł- 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 niebędącego 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 2005r. , 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 strona internetowa, Referat ds. rejestracji 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Karta Usługi 

 

 

      
 

 
Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy 

 
Nr 

 
 

 

Stanowisko: Rejestracja Pojazdów 

Miejsce świadczenia 
usługi 

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 

Włodzimierz Ślósarczyk  tel. 68 479 06 65 

Beata Szrębska-Smok tel. 68 479 06 63 

Piotr Solich tel. 68 479 06 62 

Ewa Komenda tel. 68 479 06 60 

Rodzaj usługi Rejestracja pojazdu, którego markę określa się jako SAM  

Opłaty 

Motocykl 

197 zł- opłata administracyjna + opłata ewidencyjna 

Motorower 

111,50 zł – opłata administracyjna + opłata ewidencyjna 

Przyczepy 

121,50 zł- opłata administracyjna + opłata ewidencyjna 

17zł- opłata skarbowa, w przypadku pełnomocnictwo 

Do wniosku załączyć 
należy 

• pisemne oświadczenie właściciela pojazdu, że jest właścicielem 

zespołów i części służących do zbudowania pojazdu 

• zaświadczenie z przeprowadzonego badania co do zgodności z 

warunkami technicznymi oraz dokument identyfikacyjny 

pojazdu marki „SAM”, 

Wzór wniosku w załączeniu, strona internetowa,  referat ds. rejestracji 

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 

Uwagi 

Przed dokonaniem rejestracji pojazdu marki należy uzyskać decyzję 

o nadaniu numeru identyfikacyjnego oraz wykonaniu tabliczki 

znamionowej.  

Do rejestracji należy przedłożyć oryginały dokumentów. 



 

 
Karta Usługi 

 

 

     
 

 
Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy 

 
Nr 

 
 

 

Stanowisko: Rejestracja Pojazdów 

Miejsce świadczenia 
usługi 

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 

Włodzimierz Ślósarczyk  tel. 68 479 06 65 

Beata Szrębska-Smok tel. 68 479 06 63 

Piotr Solich tel. 68 479 06 62 

Ewa Komenda tel. 68 479 06 60 

Rodzaj usługi Wydanie skierowania na wykonanie tabliczki znamionowej 

Opłaty 
10 zł opłata skarbowa za wydanie decyzji 

17zł- opłata skarbowa, w przypadku pełnomocnictwa  

Do wniosku załączyć 
należy 

• wniosek 

Wzór wniosku strona internetowa,  Referat ds. rejestracji 

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 

Uwagi 

Przed dokonaniem rejestracji pojazdu marki należy uzyskać 

decyzję o nadaniu numeru identyfikacyjnego oraz wykonaniu 

tabliczki znamionowej.  

Do rejestracji należy przedłożyć oryginały dokumentów. 



 
Karta Usługi 

 

 

      
 

 
Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy 

 
Nr 

 
 

 

Stanowisko: Rejestracja Pojazdów 

Miejsce świadczenia 
usługi 

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 

Włodzimierz Ślósarczyk  tel. 68 479 06 65 

Beata Szrębska-Smok tel. 68 479 06 63 

Piotr Solich tel. 68 479 06 62 

Ewa Komenda tel. 68 479 06 60 

Rodzaj usługi 
Wydanie decyzji na nabicie nr Vin i wykonanie tabliczki 

znamionowej 

Opłaty 
10 zł- Opłata skarbowa za wydanie decyzji  

17 zł- opłata skarbowa, w przypadku pełnomocnictwa  

Do wniosku załączyć 
należy 

opinia rzeczoznawcy samochodowego o skorodowaniu numeru 

nadwozia 

Wzór wniosku strona internetowa,  Referat ds. rejestracji 

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 

Uwagi 

Przed dokonaniem rejestracji pojazdu marki należy uzyskać 

decyzję o nadaniu numeru identyfikacyjnego oraz wykonaniu 

tabliczki znamionowej.  

Do rejestracji należy przedłożyć oryginały dokumentów. 

 


