
KARTA INFORMACYJNA
Starostwo Powiatowe  w Jarocinie, Al. Niepodległości 10 – 12

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA - tel. (62) 747 29 20,   fax (62) 747 33 37
Opłaty związane z rejestracją pojazdów, wydaniem prawa jazdy, zaświadczeń,

Podstawa prawna: ustawa z dnia  16 listopada 2006r.o opłacie skarbowej ( Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z późn.zm.) ,
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r.  w sprawie  wysokości opłat za
wydanie  dowodu  rejestracyjnego,  pozwolenia  czasowego  i  tablic  rejestracyjnych  pojazdów
( Dz. U. Nr 230, poz. 2302, z późn. zm.) , rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów
stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami ( Dz.U.2013 poz. 83 ),  rozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych z 25 czerwca 2014 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej
przychód Funduszu-Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców ( Dz.U.2014, poz.853 ) 

  OPŁATY SKARBOWE:
a) za wydanie poświadczonej kopii dokumentu – 5 zł,
b) za wydanie zaświadczenia – 17 zł,
c) za  przedłożenie pełnomocnictwa  – 17 zł, 
d) za wydanie decyzji  o nabiciu nr  nadwozia,  wyrejestrowaniu pojazdu , np. po złomowaniu  – 10 zł,
e) za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie rajdu na drogach publicznych – 48 zł,

OPŁATY ADMINISTRACYJNE ( za wydanie niżej wymienionych dokumentów ):
a) dowód rejestracyjny – 54 zł,
b) pozwolenie czasowe wydane w trakcie rejestracji – 13,5 zł,
c) pozwolenie czasowe wydane na wniosek  ( wymiana, wtórnik dowodu rejestracyjnego, tablice 

rejestracyjne tymczasowe ) – 18,5 zł
d) nalepka kontrolna na szybę – 18,5 zł
e) karta pojazdu – 75 zł,
f) tablice rejestracyjne na samochód – 80 zł,
g) tablice rejestracyjne na ciągnik, przyczepę ,motocykl – 40 zł,
h) tablice rejestracyjne na motorower – 30 zł,
i) tablice rejestracyjne tymczasowe na samochód – 30 zł,
j) tablice rejestracyjne tymczasowe na ciągnik, przyczepę, motocykl  – 15 zł,
k) tablice rejestracyjne tymczasowe na motorower – 12 zł,
l) tablice rejestracyjne  indywidualne  – 1000 zł ( na motocykl – 500 zł ),
m) prawo jazdy – 100 zł,
n) międzynarodowe prawo jazdy -35 zł

                           Uwaga!
         od wydania każdego z w/w dokumentów lub tablic pobierana jest opłata ewidencyjna            
w wysokości 0,5 zł.
o) nalepki legalizacyjne na tablice rejestracyjne – 12,5 zł,

      OPŁATY  ŁĄCZNE:
a) za rejestrację samochodu zakupionego w kraju –  178,5 zł + 2 zł opłaty ewidencyjnej
b) za rejestrację samochodu zakupionego na terenie powiatu  z „białymi tablicami” - 80zł +1 zł opłaty 

ewidencyjnej,
c) za rejestrację samochodu zakupionego na terenie powiatu  z „czarnymi tablicami”- 178,5 zł +2 zł 

opłaty ewidencyjnej,
d) za rejestrację samochodu zakupionego za granicą –  253,5 zł+ 2,5 zł opłaty ewidencyjnej,
e) za rejestrację motocykla  zakupionego za granicą – 195 zł+ 2 zł opłaty ewidencyjnej,,
d)     za rejestrację ciągnika, przyczepy  zakupionego w kraju lub za granicą – 120 zł +1,5 zł opłaty 

ewidencyjnej,
e) za rejestrację motocykla  zakupionego w kraju – 120 zł+ 1,5 zł opłaty ewidencyjnej,
f) za rejestrację motocykla  zakupionego a terenie powiatu  z „białą tablicą”  – 80 zł + 1 zł opłaty 

ewidencyjnej,
g) za rejestrację motoroweru zakupionego w kraju lub za granicą – 110 zł +1,5 zł opłaty ewidencyjnej, 
h) za prawo jazdy – 100 zł +0,5 zł opłaty ewidencyjnej,, 
i) za wymianę dowodu rejestracyjnego  – 72,5zł +1 zł opłaty ewidencyjnej,
j) za wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej –  52,5 zł +0,5 zł opłaty ewidencyjnej,
k) za wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych ( 2 szt ) – 92,5zł +0,5 zł opłaty ewidencyjnej,
l) za wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego – 72,5 zł +1 zł opłaty ewidencyjnej,

  JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
    Wydział Komunikacji,  Jarocin ,ul. Zaciszna 2A,  tel. prawo jazdy: (62)747-19-86/ rejestracja pojazdów: 
(62) 747-19-88

UWAGI:
*  Wszystkie opłaty ( w tym również nie wymieniona wyżej opłata recyklingowa wnoszona na konto Narodowego
Funduszu  Ochrony  Środowiska  )  mogą  być  dokonane   w  punkcie  kasowym  prowadzonym  przez  firmę:
Pośrednictwo  Ubezpieczeniowe  –  Andrzej  Grodzki,  znajdującym  się  w budynku  przy  ul.Zacisznej  2A  (obok
siedziby Wydziału Komunikacji ) 

* Opłaty administracyjne i ewidencyjne można wnieść na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w PKO BP
S.A. O/Jarocin   nr 15 1020 2212 0000 5102 0120 9303 - na przelewie należy określić tytuł wpłaty, tj. za co jest
wnoszona ( w przypadku opłat  dotyczących pojazdu należy podać jego nr  nadwozia lub ramy – tzw.  VIN );
powinna być określona także wysokość opłaty ewidencyjnej .

*  Opłaty  skarbowe  można  wnieść  w  punkcie  kasowym  obok  Wydziału  Komunikacji  lub  na  konto  Urzędu
Miejskiego nr 19 1090 1131 0000 0000 1300 1880 (nie należy ich przesyłać na konto Starostwa Powiatowego ).


