Profesjonalna rejestracja pojazdów
Sposób załatwienia sprawy
Starosta właściwy ze względu na siedzibę albo oddział podmiotu uprawnionego, na wniosek
tego podmiotu, wydaje decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdów, blankiety
profesjonalnych dowodów rejestracyjnych oraz profesjonalne tablice (tablicę) za opłatą
i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej. Decyzję wydaje się na okres 1 roku od dnia jej wydania.
W decyzji Starosta nadaje jeden albo na wniosek podmiotu więcej niż jeden numer
rejestracyjny.
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz.110
z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie profesjonalnej
rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną
rejestracją pojazdów (Dz. U. z 2019 r., poz. 546),
3. Ustawa z dnia16 listopada 2006 r.- o opłacie skarbowej (Dz. U. 2019, poz. 1000).
Wymagane dokumenty


Wniosek podmiotu uprawnionego zgodny z wzorem ( dostępny w urzędzie lub na stronie
internetowej: Wniosek o wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów),



oświadczenie, że podmiot uprawniony jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, albo kopia aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców
w Krajowym Rejestrze Sądowym albo oświadczenie o wpisie do tego rejestru
albo wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie uprawnionym wpisanym
do KRS- w przypadku przedsiębiorcy posiadającego siedzibę albo oddział na terytorium
RP, zajmującego się produkcją, dystrybucją lub badaniem pojazdów lub części ich
wyposażenia,



kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia jednostki do przeprowadzania
odpowiednich badań pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części- w przypadku
jednostek, o których mowa w art. 80s ust.2 pkt 2 ww. ustawy,



oświadczenia złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń zawierające klauzulę: Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia”: a/ przedsiębiorcy, jeżeli jest on osobą fizyczną, albo członków
władz organów osoby prawnej lub nieposiadającej osobowości prawnej jednostki
organizacyjnej o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub przestępstwo przeciwko wiarygodności
dokumentów, b/ że każdy z pojazdów, którymi będą wykonywane jazdy testowe będzie
spełniał warunki określone wart. 66 ustawy Pord c/ będzie używał w ruchu drogowym
z wykorzystaniem profesjonalnego dowodu rejestracyjnego tylko pojazdy
niezarejestrowane wcześniej na terytorium RP lub za granicą, dla których posiada
udokumentowane prawo do dysponowania nimi, oraz wyłącznie w celu wykonywania
jazd testowych



kopia dowodu wniesienia opłaty za wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji
pojazdów, blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych oraz opłaty
ewidencyjnej za blankiety tych dowodów i zalegalizowane tablice rejestracyjne



dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych, a także zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność,



aktualny odpis z KRS-u 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 uprawnione organy
lub prokurenta),

Termin realizacji sprawy
1. Niezwłocznie –sprawy niewymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień.
2. Do 1 miesiąca –sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.
3. Do 2 miesięcy –sprawy szczególnie skomplikowane.
Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Ignacego Paderewskiego 1b, 05-100 Nowy Dwór
Mazowiecki. Godziny urzędowania: poniedziałek od 9.00 do 16.45, wtorek-piątek od 8.00

do 15.00.
Dla mieszkańców gminy Nasielsk powyższą sprawę należy załatwić w Filii Wydziału
Komunikacji i Transportu w Nasielsku ul. Elektronowa 3. Godziny przyjęć: poniedziałek 8.00 –
16.45, wtorek-czwartek 8.00 –15.00, piątek 8.00 – 14.45.
Wydział Komunikacji i Transportu w Nowym Dworze Mazowieckim:
 Numery telefonów: 22 765 32 83, 22 765 32 84, 22 765 32 87
 Adres e-mail: komunikacja@nowodworski.pl, rejestracja@nowodworski.pl
 Fax: 22 765 32 86
Filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Nasielsku:
 Numery telefonów: 23 693 30 16, 23 693 30 17
 Adres e-mail: komunikacja.filia@nowodworski.pl
Opłaty


Za wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów – 100,00 zł



Za wydanie blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego 10,00 zł



Za wydanie kompletu profesjonalnych tablic samochodowych- 80,00 zł



Za wydanie profesjonalnej tablicy motocyklowej 40,00 zł



Za wydanie profesjonalnej tablicy motorowerowej- 30,00 zł



Za wydanie jednej tablicy samochodowej opłata wynosi 40,00 zł



Za wydanie znaku legalizacyjnego na profesjonalne tablice rejestracyjne opłata wynosi
12,50 zł

Opłata ewidencyjna :
0,50 zł – blankiet profesjonalnego dowodu rejestracyjnego
0,50 zł – zalegalizowanie profesjonalnych tablic rejestracyjnych
Uwaga: Opłaty komunikacyjne można uiścić w kasie Starostwa lub na konto Starostwa
Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór
Mazowiecki, Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach O/Czosnów

Nr konta: 21 8009 1046 0019 8904 2002 0003 tytułem: opłata za rejestrację pojazdu, nr VIN
pojazdu
W przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć
do niego potwierdzenie opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł.
Uwaga: Opłata skarbowa na konto Urzędu Miejskiego Nowy Dwór Mazowiecki
Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach
nr konta: 35 8009 1062 0016 4119 2007 0001
Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu
lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za
pośrednictwem Starosty Nowodworskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Inne informacje
Podmiotami uprawnionymi w ramach prowadzonej działalności do posługiwania
się profesjonalnym dowodem rejestracyjnym i profesjonalnymi tablicami (tablicą)
rejestracyjnymi są :
1/ przedsiębiorca posiadający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedzibę,
a w przypadku przedsiębiorcy posiadającego siedzibę za granicą- oddział zajmujący
się produkcją, dystrybucją (sprzedażą prowadzoną w ramach handlu) lub badaniem
pojazdów niezarejestrowanych wcześniej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
lub za granicą.
2/ jednostka uprawniona lub jednostka badawcza producenta pojazdu, przedmiotu
wyposażenia lub części przeprowadzająca badania pojazdu, przedmiotu wyposażenia
lub części .
Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu niezarejestrowanego wcześniej
na terytorium RP lub za granicą pojazdu samochodowego, motoroweru, ciągnika rolniczego
lub przyczepy w celu wykonywania jazd testowych tymi pojazdami w ramach działalności
prowadzonej przez podmiot uprawniony jest profesjonalny dowód rejestracyjny wraz
z profesjonalnymi tablicami (tablicą) rejestracyjnymi.

Jazda testowa oznacza jazdę w ruchu drogowym pojazdem niezarejestrowanym wcześniej
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą wykonywaną z wykorzystaniem
profesjonalnego dowodu rejestracyjnego i profesjonalnych tablic ( tablicy) rejestracyjnych
w ramach prowadzonej działalności przez podmiot uprawniony albo przez jego pracownika.
Dopuszcza się wykonywanie jazdy testowej przez osobę zainteresowaną zakupem pojazdu,
pod warunkiem jej wykonywania w obecności podmiotu uprawnionego zajmującego
się dystrybucją pojazdów albo jego pracownika.
Podmiot uprawniony przechowuje decyzje o profesjonalnej rejestracji pojazdów, blankiety
profesjonalnych dowodów rejestracyjnych oraz profesjonalne dowody rejestracyjne a także
tablice profesjonalne w swojej siedzibie albo oddziale w sposób zabezpieczający je przed
kradzieżą lub zniszczeniem oraz dostępem osób nieuprawnionych.
Zabrania się:
1/ korzystania z profesjonalnego dowodu rejestracyjnego lub profesjonalnych tablic przez
osobę do tego nieuprawnioną,
2/ wykonywania jazdy testowej bez wypełnionego profesjonalnego dowodu rejestracyjnego.

