Aby zarejestrować pojazd zakupiony na terenie Powiatu Braniewskiego należy:
(UWAGA: ZAŁĄCZAMY TYLKO ORYGINAŁY DOKUMENTÓW)
1. Wypełnić załączony wniosek (Km.I.5410-NBR)
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, karta
pojazdu (jeśli była wydana) 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.
2. Wnieść opłatę na konto Starostwa Powiatowego w Braniewie nr konta:
37 8313 0009 0030 0009 2000 0330 w wysokości 81 zł. (słownie: osiemdziesiąt jeden złotych)
(jeśli pojazd zostaje z tymi samymi numerami)
w tytule: Opłata za rejestrację pojazdu
UWAGA:
Jeżeli pojazd ma być przerejestrowany na inne numery z wyróżnikiem NBR opłata wynosi:
180,50 zł. - opłata za samochód
(słownie: sto osiemdziesiąt złotych pięćdziesiąt groszy)
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)
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) Dowód rejestracyjny.
c) Kartę pojazdu – jeśli była wydana.
d) Tablice rejestracyjne.
e) Aktualne ubezpieczeni OC – kserokopię.
f) Dowód wniesienia opłaty
g) Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego
Jeśli pojazd ma nieaktualne badania techniczne wpisane w dowodzie rejestracyjnym.

