
Szczegółowa  tabela  opłat  związanych  z  przerejestrowaniem  pojazdu  już  zarejestrowanego
w innym powiecie na terytorium Polski

1. Pojazdy rodzaju: samochód osobowy, ciężarowy, autobus, ciągnik samochodowy

Opłaty administracyjne                 Opłaty ewidencyjne Razem:

- komplet dwóch tablic:      80,00 zł                0,50 zł

180,50 zł

- nalepki legalizacyjne:       12,50 zł  

- nalepka kontrolna:           18,50 zł                 0,50 zł

- pozwolenie czasowe:       13,50 zł             0,50 zł

- dowód rejestracyjny:        54,00 zł                   0,50 zł

2. Pojazdy rodzaju: motocykl, pojazd kat. homologacyjnej L7e oraz L6e (czterokołowiec i czterokołowiec lekki)

Opłaty administracyjne                 Opłaty ewidencyjne Razem:

- tablica motocyklowa:       40,00 zł                0,50 zł

121,50 zł
- nalepki legalizacyjne:       12,50 zł  

- pozwolenie czasowe:       13,50 zł             0,50 zł

- dowód rejestracyjny:        54,00 zł                   0,50 zł

           

           3. Pojazdy rodzaju: przyczepy, naczepy, ciągniki rolnicze

Opłaty administracyjne                 Opłaty ewidencyjne Razem:

- tablica pojedyncza:           40,00 zł                0,50 zł

121,50 zł
- nalepki legalizacyjne:       12,50 zł  

- pozwolenie czasowe:       13,50 zł             0,50 zł

- dowód rejestracyjny:        54,00 zł                   0,50 zł

4. Pojazdy rodzaju: motorower

Opłaty administracyjne                 Opłaty ewidencyjne Razem:

- tablica motorowerowa:     30,00 zł 0,50 zł

111,50 zł
- nalepki legalizacyjne:        15,50 zł

- pozwolenie czasowe:        13,50 zł 0,50 zł

- dowód rejestracyjny:         54,00 zł 0,50 zł

5. Ewentualne inne opłaty:

- W przypadku zagubienia karty pojazdu opłata za obowiązkowe wydanie jej wtórnika wynosi 75,50 zł

(składniki opłaty: karta pojazdu 75,00 + 0,50 zł opłata ewidencyjna).

-  W razie  np.  konieczności  przeprowadzenia  dodatkowego badania technicznego (powypadkowego)

przed przerejestrowaniem pojazdu jest możliwość wydania tablic tymczasowych na badania techniczne. Wymagane

są  wówczas  dokumenty  wskazane  w  pkt.  2  karty  tej  usługi  -  oprócz  zaświadczenia

z przeprowadzonego badania technicznego.



Opłaty za wydanie tablic tymczasowych wynoszą odpowiednio:

samochody osobowe i ciężarowe, autobusy, ciągniki samochodowe - 62 zł 

(składniki opłaty: tablice tymczasowe samochodowe 30,00 zł + 0,50 zł opł. ewidencyjna, pozwolenie czasowe
na wniosek 18,50 zł + 0,50 zł opł. ewidencyjna, czasowe nalepki legalizacyjne 12,50 zł)

przyczepy, naczepy - 40,75 zł 

(składniki opłaty: tablica tymczasowa 15,00 zł + 0,50 zł opł. ewidencyjna, pozwolenie czasowe na wniosek 
18,50 zł + 0,50 zł opł. ewidencyjna, czasowe nalepki legalizacyjne 6,25 zł )

ciągniki rolnicze - 37,75 zł 

(składniki opłaty: tablica tymczasowa 12,00 zł + 0,50 zł opł. ewidencyjna, pozwolenie czasowe na wniosek 
18,50 zł + 0,50 zł opł. ewidencyjna, czasowe nalepki legalizacyjne 6,25 zł )

motorowery, motocykle, pojazdy kat. homologacyjnej L7e oraz L6e (czterokołowiec i czterokołowiec lekki) 
- 37,75 zł

(składniki opłaty: tablica tymczasowa 12,00 zł + 0,50 zł opł. ewidencyjna, pozwolenie czasowe na wniosek 
18,50 zł + 0,50 zł opł. ewidencyjna, czasowe nalepki legalizacyjne 6,25 zł )


