Rejestracja pojazdu zabytkowego
Sposób załatwienia sprawy
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 S.A. 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 wraz z kartą pojazdu
(jeżeli jest wymagana).
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. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019r. poz. 1000
z późn. zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia
2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic
rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.).
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie
szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz
wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2019r. poz. 2130 z późn. zm),
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016r. w sprawie
wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic
(tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników ( Dz. U. z 2016 r. poz. 689
z późn. zm.).
7. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty
ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów
i Kierowców ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1377 z późn. zm.),

8. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13
kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków
technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1084 z późn. zm.).
Wymagane dokumenty


Wniosek (druk dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej: Wniosek o rejestrację
czasową rejestrację, wyrejestrowanie pojazdu)



dowód własności pojazdu (umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny,
umowa dożywocia, faktura VAT, prawomocne orzeczenia sądu, rozstrzygające o prawie
własności),



kartę pojazdu (jeżeli była wydana),



dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany; w przypadku pojazdu
zabytkowego dopuszcza się zamiast dowodu rejestracyjnego przedstawienie
oświadczenia właściciela pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań
o nie posiadaniu dowodu rejestracyjnego (art.72 ust, 2 pkt. 2b ustawy)



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 - oświadczenie
może być złożone na wniosku o rejestrację,



dodatkową tablicę rejestracyjną (jeżeli była wydana), a w przypadku jej utraty właściciel
pojazdu zamiast dodatkowej tablicy rejestracyjnej dołącza stosowne oświadczenie o jej
utracie - oświadczenie może być złożone na wniosku o rejestrację.



uwierzytelniona kopię decyzji w sprawie wpisania pojazdu do rejestru zabytków
lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w wojewódzkiej ewidencji zabytków albo
potwierdzający wpisanie pojazdu do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi
przepisami;



zaświadczenie z przeprowadzonego badania pojazdu zabytkowego co do zgodności
z warunkami technicznymi, oraz protokół oceny stanu technicznego pojazdu
zabytkowego,



dowód rejestracyjny (jeżeli był wydany) lub oświadczenie właściciela pojazdu złożone
pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że nie posiada
dowodu rejestracyjnego.

W przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy dodatkowo:


dowód odprawy celnej przywozowej (jednolity dokument administracyjny SAD), jeżeli
pojazd został sprowadzony z państwa niebędącego państwem członkowskim Unii
Europejskiej,



dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument
potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie
stwierdzające zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,
jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju "samochodowy", "inny", podrodzaj
"czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki"
(kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego
Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy,



dowód rejestracyjny albo w przypadku pojazdu zarejestrowanego w kraju innym niż UE
i EFTA inny dokument wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów za granicą,
potwierdzający jego rejestrację,



dokumenty dołączone do wniosku, sporządzone w języku obcym, dołącza się wraz
z ich tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego.



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),



dowód uiszczenia opłaty.

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


w wysokości 200,00 zł (w tym opłata komunikacyjna 198,50 zł oraz opłata ewidencyjna
2,00 zł) - w przypadku pojazdów samochodowych,



w wysokości 136,00 zł (w tym opłata komunikacyjna 134,50 zł oraz opłata ewidencyjna
1,50 zł) - w przypadku motocykli, motorowerów, przyczep i naczep oraz ciągników
rolniczych.

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, nr rej. 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
Odbiór decyzji następuje osobiście lub przez pełnomocnika. W sprawach, których
wnioskodawcą jest podmiot gospodarczy –osoba upoważniona w KRS lub właściciel
wykazany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Rejestracji pojazdów dokonuje się na podstawie oryginalnych dokumentów
W sprawach, w których wnioskodawca jest podmiot gospodarczy należy przedłożyć odpis
z Krajowego Rejestru Sądowego.
Pojazdem zabytkowym jest pojazd, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany
do rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także pojazd
wpisany do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami.
Organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów są obowiązane do przeprowadzania
kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych. Nieokazanie ważnej polisy OC nie wpływa na pozytywne załatwienie sprawy,
skutkuje natomiast powiadomieniem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
o nieprzedłożeniu dokumentu.

