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KARTA USŁUG NR WK/25.0 
 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI 

 

1.Nazwa usługi: 
   Rejestracja używanego pojazdu  
 

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 , 

 oryginał dowodu własności, 

 dowód rejestracyjny pojazdu, 

 tablice (tablica) rejestracyjne (a),  

 dodatkowa tablica rejestracyjna, jeżeli była wydana, 

 zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane, 

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

 dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to 
ubezpieczenie. 

4. Opłaty  
   Opłata rejestracyjna i ewidencyjna: 

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

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

 motorowery – 110,00 zł. oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł.  

 zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego – 66,50 zł oraz opłata ewidencyjna 0.50 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. 
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 Rejestrując pojazd organ rejestracyjny wydaje: 

 pozwolenie czasowe, 

 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: 
Od dnia 31 stycznia 2022 r. istnieje możliwość zatrzymania numeru rejestracyjnego po zakupie używanego pojazdu. 
Zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu jest możliwe, jeżeli był on zarejestrowany na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz ma czytelne, utrzymane w należytym stanie tablice zgodne z obowiązującym wzorem. 
Możliwość zachowania tablic nie dotyczy tzw. czarnych tablic rejestracyjnych oraz białych z flagą PL. Tablice należy 
dostarczyć przy złożeniu wniosku o rejestrację do ponownej legalizacji. 
 

    W przypadku gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku  
o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana,             
jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się oryginały wszystkich kolejnych dokumentów potwierdzających 
fakt przeniesienia prawa własności pojazdu. Dopuszcza się przedłożenie poświadczonej notarialnie kopii dowodów własności 
pojazdu. Jeżeli zbywcą pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium RP w zakresie obrotu 
pojazdami, dopuszcza się, aby w oryginale albo kopii dowodu własności pojazdu potwierdzającego nabycie prawa własności 
przez tego zbywcę, przed notarialnym poświadczeniem tej kopii informacja o cenie pojazdu została przekreślona w sposób 
uniemożliwiający odczytanie tej ceny 

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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