URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wydział – Centrum Obsługi Mieszkańców

COM-RP-II

PIERWSZA REJESTRACJA POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY
Podstawa prawna: art. 72, 73, 74 ust. 2 pkt 1, 75 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018r.
poz. 1990 ze zm.), §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i
oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 ze zm.), Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 689), Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik (Dz. U. z 2016
r., poz. 457), Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód
Funduszu – Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1377 ze zm.), Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o
opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.), Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 43 ze zm.), art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2060 ze zm.), Ustawa z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

I.
WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o rejestrację pojazdu - (COM-RP-1).
2. Załączniki:
- dowód własności pojazdu,
- w przypadku rejestracji na osobę prawną – aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz
zaświadczenie REGON,
- zaświadczenie ze stacji kontroli pojazdów o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli
jest wymagane,*
- dowód rejestracyjny (jeżeli pojazd był zarejestrowany), **
- tablice rejestracyjne lub stosowne oświadczenie w przypadku ich braku (jeżeli pojazd był
zarejestrowany),
- tłumaczenia dokumentów sporządzonych w języku obcym na język polski przez tłumacza przysięgłego.
W przypadku samochodu osobowego sprowadzonego z państwa będącego członkiem Unii Europejskiej***:
- dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju lub brak takiego obowiązku albo
zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy. W przypadku nabycia od wyspecjalizowanego salonu
sprzedaży, ww. dokument może być zastąpiony oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że
posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju.
W przypadku pojazdu sprowadzonego z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej:
- dowód odprawy celnej przywozowej lub w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność
gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, adnotację na dowodzie własności pojazdu lub zespołu pojazdu,
określającą datę i numer dokumentu odprawy celnej oraz nazwę organu, który dokonał odprawy celnej.
3. Do wglądu:
- dowód osobisty,
- polisa ubezpieczenia OC.
II.
OPŁATY:
Opłata komunikacyjna:
- za pozwolenie czasowe – 14,00 zł (w tym 0,50 zł opłata ewidencyjna),
- za dowód rejestracyjny – 54,50 zł (w tym 0,50 zł opłata ewidencyjna),
- za nalepkę kontrolną dla pojazdu samochodowego - 19,00 zł (w tym 0,50 zł opłata ewidencyjna),
- za komplet znaków legalizacyjnych – 13,00 zł (w tym 0,50 zł opłata ewidencyjna),
- za tablice rejestracyjne samochodowe – 80,00 zł,
- za tablicę rejestracyjną motocyklową, tablicę rejestracyjną na przyczepę – 40,00 zł,
- za tablicę rejestracyjną motorowerową – 30,00 zł,
- za komplet tablic rejestracyjnych indywidualnych – 1000,00 zł ,
- za kartę pojazdu – 75,50 zł (w tym 0,50 zł opłata ewidencyjna).
Właściwą opłatę należy wnieść na rachunek Miasta Słupska, Plac Zwycięstwa 3 gotówką lub przelewem na
konto nr: 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.
Wpłat gotówkowych (bez prowizji) można dokonać w kasie zlokalizowanej w Urzędzie Miejskim
w Słupsku lub w placówkach mBanku.
Wpłat bezgotówkowych (za pomocą karty) można dokonać w terminalach płatniczych na sali obsługi
interesantów (pok. 3).
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III.
TERMIN ODPOWIEDZI
W dniu złożenia wniosku (w pokoju 3), z zachowaniem procedury rejestracji czasowej z urzędu (na czas
sprawdzenia danych zawartych w dokumentach przedstawionych do rejestracji oraz wyprodukowania
spersonalizowanego dowodu rejestracyjnego organ rejestrujący wydaje pozwolenie czasowe na okres nie
dłuższy niż 30 dni - termin ten w uzasadnionych przypadkach może być jednorazowo przedłużony o 14
dni). Dowód rejestracyjny należy odebrać w pokoju 4.
IV.
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział – Centrum Obsługi Mieszkańców, Plac Zwycięstwa 3, pokój nr 3,
telefon (59) 8488374, (59) 8488378, (59) 8488423 e-mail: com@um.slupsk.pl, pojazdy@um.slupsk.pl
V.
ODWOŁANIE:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za
pośrednictwem organu, który ją wydał (odwołanie składa się w Kancelarii Urzędu - pok. 6) w terminie 14
dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
VI.
UWAGI:
1. Właściciel pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest
obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium kraju w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.
2. * Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu nie jest wymagane w przypadku
zgłoszenia do rejestracji nowego pojazdu, na którego typ zostało wydane świadectwo zgodności WE przez
właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo
członkowskie EFTA – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Zaświadczenie ze stacji kontroli pojazdów jest wymagane m. in. w przypadku:
- jeżeli w dowodzie rejestracyjnym pojazdu lub innym dokumencie wydanym przez właściwy organ
państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie EFTA –
strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, brak jest informacji o przeprowadzonym badaniu
technicznym oraz terminie jego ważności lub termin badania jest nieaktualny,
- konstrukcyjnie przystosowanego do ruchu lewostronnego z kierownicą umieszczoną po prawej stronie
pojazdu,
- z zamontowanym urządzeniem technicznym podlegającym dozorowi technicznemu (np. butla gazu
LPG/CNG),
- jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym
lub narusza wymagania ochrony środowiska,
- w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w
dowodzie rejestracyjnym,
- w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji.
3. ** W przypadku gdy dowód rejestracyjny składa się z dwóch części, właściciel pojazdu powinien
dołączyć do wniosku o rejestrację obie jego części. W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego lub jednej
z części, do wniosku o rejestrację należy przedłożyć wtórnik tego dokumentu lub zaświadczenie
potwierdzające dane zawarte w utraconym dokumencie, wystawione przez organ właściwy do rejestracji
pojazdu za granicą. Organ rejestrujący unieważnia oraz zatrzymuje zagraniczny dowód rejestracyjny.
W przypadku pojazdu sprowadzanego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii
Europejskiej, Konfederacją Szwajcarską lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) - stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zamiast dowodu
rejestracyjnego dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu,
wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie.
4. *** Dotyczy także pierwszej rejestracji pojazdu rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaj
„czterokołowiec” (kat. homologacyjna L7e) lub podrodzaj „czterokołowiec lekki” (kat. homologacyjna
L6e).
5. Organ rejestrujący na wniosek właściciela może wydać tablice rejestracyjne jednorzędowe zmniejszone
(do oznaczania pojazdów silnikowych posiadających zmniejszone wymiary miejsca konstrukcyjnie
przeznaczonego do umieszczenia tablicy rejestracyjnej, z wyłączeniem motocykli, ciągników rolniczych i
pojazdów rodzaju „samochodowy inny”) po złożeniu stosownego oświadczenia.
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