Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

Rejestracja (pierwsza) nowego pojazdu

Termin załatwienia
Rejestracja pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej.
Miejsce załatwienia
Starostwo Powiatowe w Mrągowie, Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Królewiecka 60A, parter – pokój nr 7, tel. 89 741 01
58, 89 741 01 82.
Sposób załatwienia
Rejestracja pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej. Po złożeniu wniosku o rejestrację, zgodnie z
obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni, zamawiając w tym
czasie 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
tut. urzędzie na dowód rejestracyjny.
Bliższe informacje na temat sposobu i warunków odbioru dowodu rejestracyjnego można obejrzeć w temacie- Odbiór
"stałych" dowodów rejestracyjnych.
Wymagane Dokumenty
Wypełniony wniosek (druk WKR1 lub WKR2) oraz:
oryginał dowodu własności pojazdu (przeważnie faktura VAT),
wyciąg ze świadectwa homologacji (względnie świadectwo zgodności),
karta pojazdu,
dokument potwierdzający zapłatę akcyzy dla sam. osobowego, a także czterokołowców i czterokołowców lekkich (lub
dokument potwierdzającego brak takiego obowiązku) z Urzędu Celnego - w przypadku sprzedaży pojazdu przez
wyspecjalizowany salon sprzedaży dokument ten może być zastąpiony stosowną adnotacją na fakturze sprzedaży,
potwierdzającą fakt posiadania oryginału lub kopii przedmiotowego zaświadczenia,
dowód tożsamości - w przypadku osób ﬁzycznych, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność,
aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym
Rejestrze Sądowym,
pełnomocnictwo- w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem
reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta),
dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,
dowód uiszczenia opłaty recyklingowej lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania
pojazdów.
Opłaty
Za rejestrację pojazdu pobierana jest opłata komunikacyjna.
w wysokości 180,50 zł(w tym opłata komunikacyjna 178,50 zł oraz opłata ewidencyjna 2,00 zł) - w przypadku
pojazdów samochodowych,
w wysokości 121,50 zł(w tym opłata komunikacyjna 120,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) - w przypadku
motocykli, przyczep i naczep oraz ciągników rolniczych,
w wysokości 111,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 110,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) - w przypadku
motorowerów.
UWAGA! Proszę o niedokonywanie opłaty rejestracyjnej przed złożeniem dokumentów.
W przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową w
wysokości 17 zł płatną w kasie Urzędu Miasta Mrągowo (II piętro, pokój nr 56) lub przelewem na konto Urzędu Miasta
Mrągowo, nr konta 39 1020 3639 0000 8202 0005 0617. Bliższe informacje na temat opłaty skarbowej, a w szczególności
sytuacje, w których opłaty skarbowej od upoważnienia nie trzeba uiszczać można obejrzeć tutaj.
Tryb odwoławczy
Od decyzji odmawiającej rejestracji pojazdu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Olsztynie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału
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Komunikacji. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz.1137 z późn.zm.),
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst
jednolity Dz. U. Nr 186, poz.1322 z 2007 r. z późn.zm.),
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 (tekst jednolity
Dz. U. Nr 137, poz.968 z 2007 r. z późn.zm.).
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