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KARTA USŁUG NR WK/20.0 
 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI 

 

1.Nazwa usługi: 
   Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej. 
 

2. Podstawa prawna: 

 ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.988 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022r. poz.2000 ze zm.), 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, 
wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów 
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1847), 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności związanych z 
dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tj. Dz. U. 2022, poz. 1849), 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 04 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za 
wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich 
wtórników (Dz. U. z 2022r., poz. 1848), 

 rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej 
przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2022r. poz. 1857). 
 

3.Wymagane dokumenty: 

 wniosek, 

 dowód własności pojazdu, 

 W przypadku pojazdu sprowadzanego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim zamiast dowodu 
rejestracyjnego, dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego 
przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie. 

 tłumaczenia dokumentów sporządzonych w języku obcym (bliższe informacje znajdują się w uwagach), 

 dowód odprawy celnej przywozowej, 

 tablice (tablicę) rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany; w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez 
tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został 
sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych dołącza stosowne oświadczenie, 

 dowód osobisty (dotyczy osób fizycznych) lub aktualny wyciąg z KRS i REGON (dotyczy podmiotów posiadających 
osobowość prawną). 

4. Opłaty  
   Opłata rejestracyjna i ewidencyjna: 

 pojazdy samochodowe – 160,00 zł. oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł., 

 motocykle – 120 zł. oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł. 

 ciągniki rolnicze, przyczepy, naczepy- 120,00 zł. oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł., 

 motorowery – 110,00 zł. oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł. 
 
Opłaty można uiszczać w siedzibie urzędu kartą płatniczą lub na rachunki bankowe: 
    - 80 1160 2202 0000 0004 8664 2350 - dokumenty komunikacyjne 
    - 45 1160 2202 0000 0004 8664 2786 - opłata ewidencyjna. 
 

5.Termin załatwienia sprawy: 
   Rejestracja pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej. Po złożeniu wniosku o rejestrację 
   dokonuje się czasowej rejestracji pojazdu na okres 30 dni, podczas których zamawiany jest dowód 
   rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. 
   Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym momencie pozwolenie czasowe, które przed 
 upływem wyznaczonego terminu należy wymienić w tutejszym urzędzie na dowód rejestracyjny. 
 Rejestrując pojazd organ rejestracyjny wydaje: 

 pozwolenie czasowe, 

http://www.nowydworgdanski.pl/


 dowód rejestracyjny, 

 zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne (ą), 
 

6. Odpowiedzialność za załatwienie sprawy: 

 Nazwa Wydziału: Wydział Komunikacji 

 Nr pokoju: 11 

 Nr telefonu: 55 247 28 72 

 Adres e-mail: rejestracja.komunikacja@nowydworgdanski.pl 
                         k.klebucka@nowydworgdanski.pl 
                         k.gilka@nowydworgdanski.pl 
 

 Godziny pracy: pon., wt., czw., .: 7.30 – 15.30; śr.: 7.30 – 16.30, pt.: 7.30 – 14.30 
 

7. Tryb odwoławczy: 
   Od decyzji administracyjnej zgodnie z art. 127 § 2 i art. 129 kpa przysługuje stronie prawo wniesienia 
   odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem Starosty Nowodworskiego  
   w terminie   14 dni od dnia doręczenia decyzji. 
 

8. Uwagi: 
    Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniami na język polski przez 
    tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula, albo przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został  
    sprowadzony. 
        
   W przypadku dokonania odprawy celnej na granicy wspólnotowego obszaru celnego tj. gdy środek transportu jest 
   sprowadzony spoza Unii Europejskiej i dokonano jego odprawy w innym niż Polska państwie członkowskim UE należy 
   dołączyć  do wniosku o rejestrację pojazdu: 
 

 dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu potwierdzającego brak obowiązku 

zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów  

o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy, pojazd rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" 

(kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e), samochód 

ciężarowy (kategoria homologacyjna N1), podrodzaj "furgon", "furgon/podest", "ciężarowo-osobowy", "terenowy", 

"wielozadaniowy" lub "van" lub samochód specjalny (kategoria homologacyjna Ml i N1), został sprowadzony z 

terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy;, 

 

   W przypadku braku dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy lub braku obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju 

albo dokumentu potwierdzającego   brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego 

zwolnienie od akcyzy, można   dokonać czasowej rejestracji pojazdu z urzędu, po złożeniu wniosku o rejestrację na okres 

nieprzekraczający 30 dni pod  warunkiem: 

 złożenia przez właściciela pojazdu oświadczenia, że w okresie od dnia tej rejestracji do wydania dowodu 

rejestracyjnego nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu, 

 złożenia przez właściciela pojazdu brakujących dokumentów przed wydaniem dowodu rejestracyjnego. 

     
   Strona może działać przez pełnomocnika, a pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. 
   W przypadku załatwiania sprawy za pośrednictwem pełnomocnika opłata skarbowa wynosi 17,00 zł od każdej osoby 
   upoważniającej. Opłaty tej można dokonać w kasie tutejszego urzędu, na konto Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze 
   Gdańskim nr  26 8306 0003 0000 8006 2000 0010 lub w kasie Urzędu Miejskiego. Zwolnieniu od opłaty skarbowej podlega 
   pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dziecko, wnuk) lub rodzeństwu. 
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