
 
 

STAROSTWO  POWIATOWE  W GOLUBIU – DOBRZYNIU 

 
ul. Plac 1000-lecia  25                                 http://www.golub-dobrzyn.com.pl 
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Tel. (056) 683-53-80 
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KARTA  USŁUGI 
REALIZOWANEJ W RAMACH PROCESU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO 

KTD – 38 PROFESJONALNA REJESTRACJA POJAZDU 

KOMÓRKA  ODPOWIEDZIALNA 

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg, biuro nr SK1, godziny pracy 7:30 – 15:30, godziny przyjęć 
klientów: poniedziałek-piątek: 7:45-14:15, telefon kontaktowy (56) 682 16 88, fax (56) 683 54 14. 

PODSTAWA PRAWNA 

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym  (Dz. U. z  2018 r. poz.1990– tekst jednolity 
z późn. zm.), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności 
organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów tych dokumentów 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1038 – tekst jednolity z późn. zm.), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania 
pojazdów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1088 – tekst jednolity z późn. zm.), 
- Ustawa z dnia 16 czerwca 1960 r.- Kodeks Postępowania Administarcyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 
2096 – tekst jednolity z późn. zm.), 
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.- O opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1044 tekst jednolity z 
późn. zm.), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 689) 
w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) 
rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników,  
- Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej 
przychód funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U.  z  2019 r. poz. 1288),  
- 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1084 – tekst jednolity.),  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie profesjonalnej rejestracji 
pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów (Dz. U. z 
2019 r. poz. 546). 

WYMAGANE  DOKUMENTY 

1.Wniosek o wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów (formularz  nr 16 do pobrania) 
 

2. Załączniki: 
 

1. Podmiotami uprawnionymi  w ramach prowadzonej działalności do posługiwania się 
profesjonalnym dowodem rejestracyjnym  i profesjonalnymi tablicami rejestracyjnymi są: 
1) przedsiębiorca posiadający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedzibę, a w przypadku 
przedsiębiorcy posiadającego siedzibę za granicą – oddział, zajmujący się produkcją, dystrybucją 
(sprzedażą prowadzoną w ramach handlu) lub badaniem pojazdów niezarejestrowanych 
wcześniej na terytorium RP lub za granicą, 

2) jednostka uprawniona lub jednostka badawcza producenta pojazdu, przedmiotu wyposażenia 
lub części przeprowadzająca badania pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części 
- zwani dalej „podmiotami uprawnionymi” 
 
 
 



 
 

2.   Do wniosku o wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji dołącza się: 
 
1) oświadczenie, że podmiot uprawniony jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, albo kopię aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców w Krajowym 
Rejestrze Sądowym albo oświadczenie o wpisie do tego rejestru albo pobrany samodzielnie wydruk 
komputerowy aktualnych informacji o podmiocie uprawnionym wpisanym do Krajowego Rejestru 
Sądowego – w przypadku przedsiębiorcy posiadającego siedzibę albo oddział na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zajmującego się produkcją, dystrybucją lub badaniem pojazdów, 
2) kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienia jednostki do prowadzenia odpowiednich badań 
pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części – w przypadku jednostek badawczych producenta, 
3) oświadczenia: 
a) przedsiębiorcy, jeżeli jest on osobą fizyczną, albo członków władz organów osoby prawnej lub 
nieposiadającej osobowości prawnej jednostki organizacyjnej o niekaralności za przestępstwo przeciwko 
mieniu, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub przestępstwo przeciwko wiarygodności 
dokumentów, 
b) przedsiębiorcy że: 
- każdy z pojazdów, którymi będą wykonywane jazdy testowe, będzie spełniał warunki określone w art. 
66 ustawy Prawo o ruchu drogowym, odpowiednie dla pojazdu, którym będą wykonywane te jazdy, 
- będzie używał w ruchu drogowym z wykorzystaniem profesjonalnego dowodu rejestracyjnego tylko 
pojazdy niezarejestrowane wcześniej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, dla których 
posiada udokumentowane prawo do dysponowania nimi oraz wyłącznie w celu wykonywania jazd 
testowych, 
- blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych będą wypełniane wyłącznie przez podmiot 
uprawniony albo osoby zatrudnione przez ten podmiot. 
4) kopię dowodu wniesienia opłaty za wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów, blankietów 
profesjonalnych dowodów rejestracyjnych i zalegalizowanych profesjonalnych tablic (tablicy) 
rejestracyjnych oraz opłaty ewidencyjnej za blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych i 
zalegalizowane profesjonalne tablice (tablic) rejestracyjne. 
 

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA  SPRAWY 

Wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdu. 

OPŁATY 

• Opłata skarbowa - 17 zł za pełnomocnictwo, jeżeli między mocodawcą a pełnomocnikiem nie zostaje 
zachowane pokrewieństwo w linii pierwszej (zstępni, wstępni, małżonkowie, rodzeństwo) (Dz. U. z 2018 
r poz. 1044  tekst jednolity z późn. zm.) 
• Sposób oraz miejsce uiszczenia opłaty skarbowej:  
-kasa Urzędu Miasta, budynek główny – II piętro w dniach: pon., śr. i czw. w godzinach od: 7.30 do 
14:00, wt. od 7.30 do 15.00, piątek od 7.30 do 13.00. 
- konto bankowe, numer konta bankowego Urzędu Miasta w Golubiu-Dobrzyniu: 35 9551 0002 0100 
2219 2000 0001 
Opłata administracyjna:  
 
Opłata za wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji – 100 zł. 
 
Opłata za profesjonalne tablice rejestracyjne:  
• samochodowe - 80,00 zł,  
• motocyklowe - 40,00 zł,  
• motorowerowe - 30,00 zł,  
 
Opłata za wydanie:  
• blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego – 10 zł,  
• kompletu znaków legalizacyjnych – 12,50 zł,  
 
Opłata ewidencyjna za wydanie:  
• blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł,  
• zalegalizowanie tablic (tablicy) rejestracyjnych - 0,50 zł,  



 
 

 
Opłata administracyjna:  
 
-wpłaty uiszcza się w Oddziale Banku Spółdzielczego, przy  Placu Tysiąclecia 25 (parter, przy wejściu 
głównym od strony bankomatu). Oddział Banku Spółdzielczego czyny jest od poniedziałku do piątku,  
w godzinach od 8.00 do 14.30. Opłaty można również regulować za pomocą  karty płatniczej  
w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg oraz wpłaty przelewem na konto:  
numer konta bankowego Starostwa Powiatowego  
30 9551 0002 0105 2126 2000 0002 
 
Opłata za rejestrację: 30 9551 0002 0105 2126 2000 0002 
 
Opłata ewidencyjna: 78955100020105212620000011 
 
Dowód wpłaty prosimy dołączyć do danego procesu.  
 

SPOSÓB DOSTARCZENIA  DOKUMENTÓW 

• Osobiście  w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg, biuro nr SK1,  
•  Za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePuap, dołączając 
zamieszczone formularze do załatwienia sprawy, do formularza ogólnego (osoby 
posiadające podpis elektroniczny) lub profil zaufany na platformie E-Puap). 

MIEJSCE  ZŁOŻENIA  DOKUMENTÓW 

• Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg, biuro nr SK 1. 
• Za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePuap, dołączając 
zamieszczone formularze do załatwienia sprawy, do formularza ogólnego (osoby 
posiadające podpis elektroniczny lub profil zaufany na platformie E-Puap). 
 

TERMIN  ZAŁATWIENIA  SPRAWY 

Zgodnie z art. 35 KPA bez zbędnej zwłoki, art. 35 § 3 nie później niż w ciągu 30 dniu, a w sprawach 
szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. 

TRYB  ODWOŁAWCZY 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem 
organu, który wydał decyzję o odmowie rejestracji w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.  

FORMULARZ  DO POBRANIA 

Wniosek nr 16 o wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji  pojazdu 
Druk pełnomocnictwa nr 2 
Klauzula RODO 

REJESTR  ZMIAN 

 
 
 


