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Nazwa Wydziału 
Wydział 

Komunikacji 

Data aktualizacji 
2020-03-16  

KARTA USŁUG 
1. Nazwa usługi Rejestracja czasowa pojazdu (tablice czasowe) 

2. Cel usługi 
Rejestracja czasowa pojazdu w celu wykonania badania technicznego, 
przejazdu z miejsca zakupu do miejsca zamieszkania lub wywozu pojazdu 
za granicę 

3. Kogo dotyczy Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne 

4. Miejsce 
składania 
dokumentów 

 
Starostwo Powiatowe w Mielcu, ul. Sękowskiego 2b, Wydział Komunikacji, 
parter, sala obsługi, stanowiska numer 1,2,3,4,5,6,11 
Rejestracja telefoniczna 017 7800424  
Tel. 017 7800428, 017 7800427, 017 7800421, 017 7800425, 
poniedziałek w godz. 7:30 – 16:15 
wtorek-czwartek w godz. 7:30 – 15:15 
piątek w godz. 7:30 – 14:15  

5. Miejsce 
załatwienia 
sprawy 

Starostwo Powiatowe w Mielcu, ul. Sękowskiego 2b, Wydział Komunikacji, 
parter, sala obsługi, stanowiska numer 1,2,3,4,5,6,11 

6. Sposób 
załatwienia 
sprawy 

W drodze decyzji administracyjnej, wnioskodawcy wydaje się czasowe 
tablice rejestracyjne oraz pozwolenia czasowego na okres 30 dni w celu 
wykonania badania technicznego, przejazdu z miejsca zakupu do miejsca 
zamieszkania lub wywozu pojazdu za granicę oraz wydanie decyzji 
administracyjnej o rejestracji czasowej pojazdu 

7. Wymagane 
dokumenty 

 

Wypełniony wniosek oraz: 

1. Dowód osobisty lub prawo jazdy, 
2. Zaświadczenie o wpisie do CEiDG - w przypadku osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą, 
3. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), REGON – w 

przypadku podmiotów zarejestrowanych w KRS, 
4. Dowód własności pojazdu (np. faktura, umowa), 
5. Pełnomocnictwo  - w przypadku działania pełnomocnika wskazanego 

pisemnie przez właściciela pojazdu. 
 

6. W przypadku nowego pojazdu: 
 Świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z 

oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne 
do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, 
decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo 
świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu – jeżeli są 
wymagane, 

 Karta pojazdu, jeżeli jest wydana, 

 Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo 
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dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium 
kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, jeżeli 
samochód osobowy lub pojazd rodzaju „samochodowy inny” został 
sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej. 
Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju może być 
zastąpiony oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że 
posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy 
na terytorium kraju od tego samochodu osobowego lub pojazdu, 

 Dowód odprawy celnej przywozowej lub w przypadku zakupu pojazdu w 
Polsce od podmiotu prowadzącego działalność gospodarcza w zakresie 
obrotu pojazdami – zapis na fakturze zakupu pojazdu, określający 
numer, datę i miejsce odprawy celnej – dotyczy pojazdów 
sprowadzanych z państw spoza Unii Europejskiej. 
 

7. W przypadku pojazdu zarejestrowanego w Polsce: 
  Dowód rejestracyjny, 

  Karta pojazdu (jeżeli była wydana), 

  Tablice rejestracyjne. 
 

8. Jeżeli pojazd został sprowadzony z zagranicy: 
 Dowód odprawy celnej przywozowej lub w przypadku zakupu pojazdu w 

Polsce od podmiotu prowadzącego działalność gospodarcza w zakresie 
obrotu pojazdami – zapis na fakturze zakupu pojazdu, określający 
numer, datę i miejsce odprawy celnej – dotyczy pojazdów 
sprowadzanych z państw spoza Unii Europejskiej; 

 Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo 
dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium 
kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy -  jeżeli 
samochód osobowy lub pojazd rodzaju „samochodowy inny” 
został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej, 

 Dowód rejestracyjny pojazdu, a w przypadku pojazdu sprowadzonego z 
terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii 
Europejskiej zamiast dowodu rejestracyjnego dopuszcza się 
przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, 
wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym 
państwie; 

 Dokument potwierdzający prowadzenie przez zbywcę działalności 
związanej z obrotem pojazdami (kopia zaświadczenia o wpisie do 
Ewidencji Działalności Gospodarczej lub kopia KRS), jeżeli pojazd 
został nabyty w Polsce od przedsiębiorcy prowadzącego działalność w 
zakresie obrotu pojazdami, 

 Tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany, a 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 (wzór poniżej), 

 Tłumaczenia dokumentów sporządzonych w języku obcym przez 
tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula. 
- wyjątek: właściciel pojazdu nie ma obowiązku przedłożenia 
tłumaczenia dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ 
państwa członkowskiego, z tym że organ rejestrujący może w 
przypadku wątpliwości wymagać tłumaczenia danych i informacji 
krajowych zawartych w tym dokumencie, dla których kody nie zostały 
określone 

8. Opłaty 

 62,00 zł – samochód osobowy, ciężarowy, autobus 
 40,75 zł – przyczepa 
 37,75 zł – motocykl, ciągnik rolniczy, motorower, 
 

 a w przypadku wywozu za granicę: 
 112,00 zł – samochód osobowy, ciężarowy, autobus 
 65,75 zł – przyczepa 

 



9. Czas / termin 
załatwienia 
sprawy 

Czasowa rejestracja pojazdu następuje niezwłocznie po przedłożeniu 
wymaganych dokumentów, w drodze decyzji administracyjnej. 
Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje się na okres nieprzekraczający 30 
dni. Po upływie tego terminu pozwolenie czasowe i tablice rejestracyjne 
czasowe, należy zwrócić do Wydziału Komunikacji. Nie dotyczy to wywozu 
pojazdu za granicę. 

10. Tryb 
odwoławczy 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu w terminie 14 dni 
od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. 
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 oświadczenia o zrzeczeniu się 
prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, 
decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż takiej decyzji nie 
można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

11. Podstawa 
prawna 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym 
(Dz.U.2021.450 t.j. z dnia 2021.03.12 z późn. zm.), 
 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 
grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz 
wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U.2017.2355 z dnia 
2017.12.18 z późn. zm.), 

 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 
roku w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach 
związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów 
dokumentów w tych sprawach (Dz.U.2019.2130 t.j. z dnia 
2019.11.05 z późn. zm.) 

 

SPORZĄDZIŁ: 

………………………………………… 

SPRAWDZIŁ: 

…………………………………………. 

ZATWIERDZIŁ: 

………………………………………….. 

 


