Aby zarejestrować pojazd sprowadzony z Unii Europejskiej należy:
(UWAGA: ZAŁĄCZAMY TYLKO ORYGINAŁY DOKUMENTÓW)
1. Wypełnić załączony wniosek (Km.I.5410-UE)
a) pod pozycją nr 1 wpisujemy odpowiednio:
samochód osobowy albo samochód ciężarowy albo przyczepa albo motocykl albo motorower albo
czterokołowiec – quad albo ciągnik samochodowy albo ciągnik rolniczy.
b) w pozycji: „Do wniosku załączam następujące dokumenty:” wypisujemy wszystko co załączamy
do wniosku np.: Umowa kupna, tablice rejestracyjne, dowód rejestracyjny, dowód wpłaty itd...
UWAGA: Jeśli pojazd ma być zarejestrowany na dwie osoby należy wpisać pełne dane dwóch osób
(osoba wymieniona jako 1 będzie wpisana w dowodzie rejestracyjnym jako właściciel).
Obie osoby podpisują wniosek i zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
BARDZO WAŻNE:
W celu weryfikacji danych pracownik wydziału telefonicznie skontaktuje się z osobą (osobami)
składającą (składającymi) wniosek z prośbą o potwierdzenie informacji. W przypadku gdy nie
będzie podany numer telefonu (-ów) wpisany na 2 stronie wniosku, dokument z załącznikami
zostanie odesłany do adresata bez jego rozpatrzenia.
2. Wnieść opłatę na konto Starostwa Powiatowego w Braniewie nr konta:
37 8313 0009 0030 0009 2000 0330 w wysokości:
a) 256 zł. - opłata za samochód
(słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć złotych)
b) 197 zł. - opłata za motocykl
(słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem złotych)
c) 121,50 zł. - opłata za przyczepę, naczepę, ciągnik rolniczy
(słownie: sto dwadzieścia jeden złotych pięćdziesiąt groszy)
d) 111,50 zł. - opłata za motorower.
(słownie: sto jedenaście złotych pięćdziesiąt groszy)
w tytule: Opłata za rejestrację pojazdu – VIN: ….................................
(należy wpisać nr VIN pojazdu) i załączyć oryginał dowodu wpłaty do wniosku.

3. Załączyć w oryginale następujące załączniki:
a) Dowód własności pojazdu
(Dowodem własności pojazdu są: umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa
o dożywocie, faktura potwierdzająca nabycie pojazdu, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające
o prawie własności)
W przypadku zakupu pojazdu od osoby, która nie jest wpisana w dowodzie rejestracyjnym należy
przedstawić wszystkie oryginały dokumentów własności - począwszy od osoby, która jest wpisana
w dowodzie rejestracyjnym, a skończywszy na osobie składającej wniosek o rejestrację.
b) Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego
(Ewentualnie: inny dokument, który potwierdzi wykonanie oraz termin ważności badania
technicznego. Dokument musi on być wydany przez uprawnioną instytucję państwa
członkowskiego, która może wykonywać badania techniczne).
c) Dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany
(Wszystkie części zagranicznego dokumentu).
d) Dokumenty dotyczące opłacenia akcyzy
(W przypadku samochodów osobowych lub pojazdów rodzaju „samochodowy inny”
(czterokołowiec lub czterokołowiec lekki) — jeden z wymienionych poniżej:
- dokument, który potwierdzi zapłatę akcyzy za pojazd w Polsce,
- dokument, który potwierdzi, brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju, w szczególności
zaświadczenie stwierdzające zwolnienie z akcyzy,
- oświadczenie salonu sprzedaży, że salon ten posiada oryginał lub kopię dokumentu, który
potwierdzi zapłatę akcyzy w Polsce).
e) Tablice rejestracyjne jeżeli pojazd był zarejestrowany i przyjechał z tablicami.
(W przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych należy na wniosku
Km.I.5410-UE na stronie 2 wypełnić oświadczenie o sprowadzeniu pojazdu bez tablic
rejestracyjnych)
f) Dowód wniesienia opłaty.

WAŻNE:
Dokumenty w języku obcym należy dołączyć do wniosku wraz z ich tłumaczeniem na język polski.
Nie wymaga tłumaczenia dowód rejestracyjny, który został wydany w państwie UE w zakresie
zawierającym kody ujednolicone na poziomie Unii Europejskiej oraz dwujęzyczna umowa kupna –
sprzedaży.
Dokumenty musi przetłumaczyć tłumacz przysięgły albo polski konsul, z państwa z którego pojazd
został sprowadzony. Jeżeli w Polsce nie ma tłumacza przysięgłego danego języka, tłumaczenie
może zrobić tłumacz przysięgły z państwa, z którego pojazd został sprowadzony.

BARDZO WAŻNE:
Po zarejestrowaniu pojazdu stosowne dokumenty będą wysłane na koszt rejestrującego - paczką
pocztową z potwierdzeniem odbioru, dlatego też należy podać dokładny adres do wysyłki oraz
numer telefonu w przypadku dodatkowych pytań.

Wniosek wraz z załącznikami należy wysłać paczką kurierską z opcją ubezpieczenie na adres:
Starostwo Powiatowe w Braniewie
Wydział Komunikacji i Transportu
Pl. Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

