Znak:
KTD.5410

KARTA INFORMACYJNA
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A 21-010 Łęczna
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
Komórka organizacyjna: Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych
Kategoria: rejestracja pojazdów.

Wymagane dokumenty:

Opłata :





wniosek o rejestrację pojazdu,
dowód własności pojazdu,
dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany, tłumaczenia
dokumentów sporządzone przez tłumacza przysięgłego,
 tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany za granicą
lub oświadczenie o ich braku,
 dowód odprawy celnej przewozowej, jeżeli pojazd został
sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem
członkowskim Unii Europejskiej,
 dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju, jeżeli
samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa
członkowskiego,
 zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego
pojazdu, jeżeli jest wymagane,
 dowód tożsamości (do wglądu).
 pojazd samochodowy – 256,00 zł.
tym opłata ewidencyjna
– 2,50 zł.
 motocykl
- 197,00 zł.
w tym opłata ewidencyjna – 2,00 zł.
 przyczepa i ciągnik
– 121,50 zł.
 motorower
– 111,50 zł.
w tym opłata ewidencyjna
– 1,50 zł.
-(rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie
wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego
i tablic(tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników z
dnia 9maja2016 r.(Dz. U. 2016 poz. 689)
- (rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia2016 r. w sprawie
opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu-Centralna Ewidencja
Pojazdów i Kierowców (Dz. U.2016 poz. 1377)

Starostwo Powiatowe w Łęcznej
PKO BP S.A. o/Łęczna
Nr: 86 1020 3206 0000 8102 0006 4444
Miejsce złożenia dokumentów: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Aleja Jana Pawła II 95a,
I piętro, pokój nr 117, nr tel. 81) 5315241
Nr konta:

Termin załatwienia sprawy: 44 dni.
Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy:
Iwona Kuzioła, Monika Mazurkiewicz, Marzena Ośko-Pińkowska.
Tryb odwoławczy: od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie
za pośrednictwem Starosty w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2017 r. poz. 128)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.
U. 2016, poz. 1038).
- 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 (Dz. U. 2016, poz. 1088).

