
Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy: 
 
 
1. Rejestracja pojazdu samochodowego sprowadzonego z 
zagranicy: 
 
-dowód własności pojazdu(dokument zakupu pojazdu),  
-dowód rejestracyjny, 
-tłumaczenia dokumentów w języku obcym(przez tłumacza 
przysięgłego),  
-zaświadczenie z Urzędu Celnego, 
-zaświadczenie z Urzędu 
Skarbowego,  
-badanie techniczne, 
-tablice rejestracyjne na których pojazd został sprowadzony do Polski, a 
jeżeli został sprowadzony bez tablic rejestracyjnych stosowne  
oświadczenie 
 
Opłata:  
 
256zł + 500zł – opłata recyklingowa 
 
2. Rejestracja motocykla, przyczepy, ciągnika rolniczego, 
motoroweru sprowadzonego z zagranicy: 
 
-dowód własności pojazdu(dokument zakupu pojazdu),  
-dowód rejestracyjny 
-tłumaczenia dokumentów w języku obcym(przez tłumacza 
przysięgłego),  
-zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, 
-badanie techniczne, 
-tablice rejestracyjne na których pojazd został sprowadzony do Polski, a 
jeżeli został sprowadzony bez tablic rejestracyjnych stosowne  
oświadczenie 
 
Opłata:  
 
197zł – motocykl,  
121,50zł – przyczepa, ciągnik,  
111,50zł – motorower. 
 
 
 



 
3. Rejestracja pojazdu samochodowego, motocykla, przyczepy, 
ciągnika rolniczego, motoroweru fabrycznie nowego: 
 
-dowód własności pojazdu(dokument zakupu pojazdu),  
-wyciąg ze świadectwa homologacji, 
-karta pojazdu (dotyczy pojazdu samochodowego i motocykla),  
-oświadczenie o zapewnieniu sieci recyklingu, 
-dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytoriom kraju(dotyczy 
tylko pojazdu osobowego) 
 
Opłata:  
 
180,50zł – samochód,  
121,50zł – motocykl, przyczepa, ciągnik,  
111,50zł – motorower. 
 
4. Rejestracja samochodu, motocykla, przyczepy, ciągnika 
rolniczego, motoroweru zakupionego w kraju poza Powiatem 
Brzeskim, lub zakupionego w Powiecie Brzeskim z tablicami 
rejestracyjnymi „czarnymi”: 
 
-dowód własności pojazdu(dokument zakupu pojazdu),  
-dowód rejestracyjny, 
-karta pojazdu (jeżeli była wydana)  
-tablice rejestracyjne, 
 
Opłata:  
 
180,50zł – samochód, 
121,50zł – motocykl, przyczepa, ciągnik, 
111,50zł – motorower. 
 
5. Rejestracja samochodu, motocykla, przyczepy, ciągnika 
rolniczego, motoroweru zakupionego w Powiecie Brzeskim z 
tablicami „białymi” OB: 
 
-dowód własności pojazdu(dokument zakupu pojazdu),  
-dowód rejestracyjny, 
-karta pojazdu (jeżeli była wydana), 
-tablice rejestracyjne (należy przynieść do legalizacji), 
 
Opłata:  



 
80,50zł – samochód, motocykl, przyczepa, ciągnik, motorower 
6. Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na 
wpisy badań technicznych bez zmiany właściciela pojazdu na 
tablicach „czarnych” lub „białych”: 
 
-dowód rejestracyjny, 
-zaświadczenie ze stacji diagnostycznej o przeprowadzonym badaniu 
technicznym okresowym, 
-karta pojazdu 
 
Opłata:  72,50zł 
 
7. Rejestracja czasowa (tablice tymczasowe) pojazdu 
sprowadzonego z zagranicy: 
 
-dowód własności pojazdu(dokument zakupu 
pojazdu),  
-dowód rejestracyjny, 
-tłumaczenia dokumentów w języku obcym(przez tłumacza 
przysięgłego),  
-zaświadczenie z Urzędu Celnego, 
-zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, 
-tablice rejestracyjne na których pojazd został sprowadzony do Polski, a 
jeżeli został sprowadzony bez tablic rejestracyjnych stosowne  
oświadczenie 
 
Opłata:  
 
62,00zł – samochód,  
40,75zł – przyczepa, 
37,75zł – motocykl, ciągnik, motorower 
 
8. Wydanie dowodu zatrzymanego przez policje: 
 
-pokwitowanie od policjanta o zatrzymanym dowodzie rejestracyjnym,  
-zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym dodatkowym 
lub dodatkowym i okresowym (jeżeli powodem zatrzymania dowodu są 
uszkodzenia po kolizyjne), 
 
brak opłat 
 
 



Wydanie „stałego” dowodu rejestracyjnego: 
 
-pozwolenia czasowe 
-karta pojazdu (jeżeli była wydana), 
 
brak opłat 
 
Wpis adnotacji do dowodu rejestracyjnego: 
 
Hak 
-dowód rejestracyjny, 
-karta pojazdu (jeżeli była wydana), 
-zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym, dodatkowym, 
 
Gaz 
-dowód rejestracyjny, 
-karta pojazdu (jeżeli była wydana),  
-faktura z montażu gazu, 
-wyciąg ze świadectwa homologacji. 
 
Vat 
-dowód rejestracyjny, 
-karta pojazdu (jeżeli była wydana), 
-zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym, dodatkowym. 
 
brak opłat 
 
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu: 
 
-kopia umowy kupna-sprzedaży, 
 
brak opłat 
 
Wyrejestrowanie pojazdu na stałe z powodu zezłomowania pojazdu: 
 
-dowód rejestracyjny, 
-karta pojazdu (jeżeli była wydana),  
-tablice rejestracyjne,  
-zaświadczenie o demontażu pojazdu, 
 
opłata skarbowa: 10zł 
 
 



Wycofanie czasowe pojazdu powyżej 3,5t: 
 
-dowód rejestracyjny 
-karta pojazdu (jeżeli była 
wydana) -tablice rejestracyjne, 
 
Opłata:  
 
80zł - za pierwsze 2 miesiące,  
4zł – od 3 do 12 miesiąca, 
2zł – od 13 do 24 miesiąca, 
0,25zł – od 25 do 48 miesiąca. 
 
 
 
 
 
 

Wszystkie sprawy w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa 
Starostwa Powiatowego w Brzegu mogą być załatwiane tylko przez 
właściciela pojazdu lub inną osobę posiadającą upoważnienie od 
właściciela pojazdu. Druki upoważnienia można pobrać w pok. 10 i 11 
lub ze strony Starostwa Powiatowego w Brzegu. 
 
 
 
Do rejestracji należy przedstawiać tylko oryginały dokumentów, 
kserokopie dokumentów wykonują urzędnicy. 
 
 
 
Opłat dokonuje się w kasie Starostwa Powiatowego w Brzegu ( pokój nr 
12 obok pokoju do rejestracji pojazdów) w trakcie załatwiania sprawy po 
otrzymaniu od urzędnika karteczki z opłatami. 


