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STAROSTWO POWIATOWE W SŁUPSKU 

Wydział Komunikacji i Drogownictwa 
 

SYMBOL 
KM 02 

CZASOWA REJESTRACJA POJAZDÓW 

 
Podstawa prawna:  

- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,  
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,  
- ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, 
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,  
- ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 

Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,  
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji 

i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych,  
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności 

organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych 
sprawach,  

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat 
za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki 
kontrolnej oraz ich wtórników,  

- rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej 
stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców,  

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wysokości 
opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik,  

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu 
wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu,  

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie dokumentów 
stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się 
dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów, 

- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r.  
w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku 
legalizacyjnego, 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie trybu dokonywania                   
w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego. 

 
I. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

1. Osobiście.   
2. Elektronicznie (z zachowaniem warunków określonych Kpa) – po weryfikacji wniosku wraz 

z załącznikami należy przedłożyć w urzędzie oryginały dokumentów. 
 

II. WYMAGANE DOKUMENTY: 
1. Wniosek o rejestrację pojazdu. 
2. Załączniki: 
Celem wywozu pojazdu za granicę: 

- dowód własności pojazdu (m.in. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, faktura 
VAT lub rachunek, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, prawomocne 
orzeczenie sądu stwierdzające nabycie spadku), 

- dowód osobisty (do wglądu), 
- karta pojazdu (jeżeli była wydana), 
- dotychczasowy dowód rejestracyjny pojazdu, 
- tablice rejestracyjne pojazdu, 
- dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC. 
 

Celem przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
- dowód własności pojazdu (m.in. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, faktura 

VAT lub rachunek, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, prawomocne 
orzeczenie sądu stwierdzające nabycie spadku), 

- dowód osobisty (do wglądu), 
- karta pojazdu (jeżeli była wydana), 
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- wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, 
- dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC. 
 

Celem przejazdu związanego z koniecznością dokonania badania homologacyjnego, badania technicznego 
bądź naprawy: 

- dowód własności pojazdu (m.in. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, faktura 
VAT lub rachunek, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, prawomocne 
orzeczenie sądu stwierdzające nabycie spadku), 

- dowód osobisty (do wglądu), 
- karta pojazdu (jeżeli była wydana), 
- dotychczasowy dowód rejestracyjny pojazdu, 
- tablice rejestracyjne pojazdu, 
- w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy – komplet dokumentów wymaganych 

do rejestracji stałej (patrz – procedura KM 01). 
 

Pojazd sprowadzony z zagranicy: 
- dowód własności pojazdu (m.in. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa 

dożywocia, faktura VAT lub rachunek, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie 
własności, prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające nabycie spadku), 

- dowód osobisty (do wglądu), 
- dowód rejestracyjny pojazdu, jeżeli pojazd był zarejestrowany, 
- tablice rejestracyjne lub oświadczenie w przypadku braku tablic, 
- dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa 

trzeciego, 
- dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli samochód 

osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego lub w przypadku 
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, fakturę 
z wykazaną kwotą akcyzy, 

- tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego dokumentów sporządzonych w języku 
obcym, 

- dowód wpłaty, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu 
pojazdów wycofanych z eksploatacji(dowód wpłaty, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 
20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (dotyczy pojazdów 
wprowadzonych na terytorium kraju przed 01.01.2016 r.). 

 
III. OPŁATY:  

Opłata skarbowa: 
Za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł. 
Opłatę skarbową należy opłacić gotówką za pośrednictwem:  
- banków bądź poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),  również w kasie Starostwa, 
- w kasie Urzędu Miejskiego w Słupsku (bez dodatkowych opłat),  
na rachunek bankowy: 
Urząd Miejski w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Plac Zwycięstwa 3, konto nr 35 1140 1153 0000 2175 4200 1010 
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata skarbowa z tytułu ...."). 
 
Opłaty administracyjne: 
Opłata za tablice rejestracyjne: 
• samochodowe - 30,00 zł, 
• motocyklowe - 12,00 zł, 
• motorowerowe - 12,00 zł 
 
Opłata ewidencyjna za wydanie: 
• pozwolenia czasowego - 0,50 zł, 
• zalegalizowanie tablic (tablicy) rejestracyjnych - 0,50 zł, 
Pozwolenie czasowe – 13,50, 
Komplet nalepek na tablice tymczasowe - 12,50 zł. 
 
Opłata administracyjna: 
- wpłata w kasie urzędu, również kartą płatniczą,  
- wpłata przelewem na konto: 
Starostwo Powiatowe w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 16, konto nr 45 1600 1462 1873 1864 
1000 0001 
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata za rejestrację pojazdu"). 
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Dowód wpłaty należy dołączyć do danego procesu. 
Informujemy, że ww. konto dotyczy tylko i wyłącznie opłat administracyjnych oraz danego procesu. 
 

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  
Niezwłoczne wydanie pozwolenia czasowego, tablic i oznaczeń rejestracyjnych osobie składającej wniosek. 

  
V. TRYB ODWOŁAWCZY: 

Na podstawie art.127 § 2 i 129 Kpa stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji                                  
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Starosty Słupskiego w terminie 
14 dni od daty jej otrzymania. Zgodnie z art. 127a „w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona 
może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia 
odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.” 
Na podstawie art. 130 § 4 Kpa decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, 
jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia 
odwołania. 

 
VI. INFORMACJE DODATKOWE: 

W przypadku, gdy dowód własności jest wystawiony na osobę(y) prowadzącą(e) działalność gospodarczą 
do rejestracji należy okazać zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 
Osoba prawna do rejestracji winna okazać odpis (wypis) z Krajowego Rejestru Sądowego. 
W przypadku, gdy właściciela pojazdu reprezentuje ustanowiony pełnomocnik winien on przedłożyć 
do wniosku o rejestrację pojazdu pisemne pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł. 
W przypadku, gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu 
dołączonym do wniosku o rejestracje są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie 
rejestracyjnym i karcie pojazdów, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji                                               
rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia własności. 
Jeżeli zbywcą pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności pojazdu przez tego zbywcę 
dopuszcza się uwierzytelnioną notarialnie kopie tego dowodu. 

 
VII. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 

Wydział Komunikacji i Drogownictwa (KM), pok. 10,11,12 (parter), tel. 59 841-85-42, 59 841-85-43, 
59 841-85-92, e-mail: dowody_rejestracyjne@powiat.slupsk.pl 
Punkt Rejestracji Pojazdów Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Słupsku 
– Filia w Ustce; 76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, pok. 106, tel. 59 815-43-16 
Punkt Rejestracji Pojazdów Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Słupsk 
 – Filia w Kępicach; 77 –230 Kępice, ul. Niepodległości 6, tel. 59 857-66-21 do 23 (prosić Punkt Rejestracji 
Pojazdów) 

 

Wydanie 1 z dnia 20 maja 2019 roku 
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