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KARTA INFORMACYJNA <REJESTRACJA PROFESJONALNA>
Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca
2019 r. w sprawie profesjonalnej rejestracji, stosowanych
oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją
pojazdów (Dz. U. z 2019 r., poz. 546).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 marca
2019 r. w sprawie produkcji i sposobu dystrybucji
profesjonalnych
tablic
rejestracyjnych
i
znaków
legalizacyjnych oraz trybu lagalizacji profesjonalnych tablic
rejestracyjnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 547).
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm.).

Wymagane dokumenty

1. wniosek o wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji
pojazdów,
2. oświadczenie, że podmiot uprawniony jest wpisany do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
albo kopia 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,
3. kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia jednostki do
przeprowadzanaia odpowiednich badań pojazdu, przedmiotu
wyposażenia lub części (w przypadku jednostki badawczej
producenta pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części –
w przypadku jednostek, o których mowa w art. 80s ust.2 pkt
ustawy Prawo o ruchu drogowym,
4. oświadczenie przedsiębiorcy, jeżeli jest on osobą fizyczną,
albo członków władz organów osoby prawnej lub
nieposiadajacej osobowości prawnej jednostki organizacyjnej
o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub przestępstwo przeciwko
wiarygodności dokumentów,

5. oświadczenia podmiotu uprawnionego, że
a) każdy z pojazdów, którymi będą wykonywane jazdy testowe,
będzie spełniał warunki określone w art. 66, odpowiednie dla
pojazdu,
którym
bedą
wykonywane
te
jazdy,
b) będzie używał w ruchu drogowym z wykorzystaniem
profesjonalnego
dowodu
rejestracyjnego
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,
c) blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych będą
wypełniane wyłącznie przez podmiot uprawniony albo osoby
zatrudnione przez ten podmiot,
6. 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 (tablicę)
rejestracyjne,
7. pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia prłnomocnika
wraz
z
dowodem
uiszczenia
stosownej
opłaty.
Oświadczenia, o których mowa w pkt. 4 i 5 składa się pod
rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do
zawarcia w nim klauzuli o treści: "jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego
oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń.
Wzory dokumentów do
pobrania

Wniosek o wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji
pojazdów (zał. Nr 1 do rozporządzenia 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).

Komórka odpowiedzialna Biuro Komunikacji
za prowadzenie sprawy tel. 74 64 88 578, fax: 74 64 88 585
Miejsce składania
dokumentów

Biuro Komunikacji jest usytuowane w pobliżu Ratusza – róg
ulicy Sienkiewicza i Placu Magistrackiego
- ul. Henryka Sienkiewicza 9 – wejście „A”.
Biuro Komunikacji przyjmuje klientów:
w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 7.30 do 15.30,
we wtorki od 7.30 do 16.30, w piątki od 7.30 do 14.30.

Termin załatwienia sprawy Niezwłocznie, po telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Uwaga, w celu uzgodnienia dogodnego dla Państwa terminu
załatwienia sprawy niezbędny jest kontakt telefoniczny pod nr
tel. 74 6488571 lub 74 6488578
Opłaty

– za wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów
– 100,00 zł,

– za wydanie blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego
– 10 zł,
– za wydanie profesjonalnych tablic rejestracyjnych:
– samochodowych (2 szt.) - 80,00 zł,
– motocyklowej – 40,00 zł,
– motorowerowej – 30,00 zł,
– za wydanie znaku legalizacyjnego (nalepek legalizacyjnych)
na profesjonalne tablice rejestracyjne – 12,50 zł.
Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji można wnieść w terminie 14 dni od dnia
jej otrzymania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Wałbrzychu za pośrednictwem Prezydenta Miasta
Wałbrzycha.

Informacje dodatkowe

Opłaty, o których mowa wyżej, należy uiścić na konto Urzędu
Miejskiego w Wałbrzychu w PKO Banku Polskim S.A.
84 1020 3668 0000 5502 0430 2006.
Opłatę skarbową za pełnomocnictwo w wysokości 17,00 zł od
każdego stosunku pełnomocnictwa uiszcza się na konto Urzędu
Miejskiego w Wałbrzychu w PKO Banku Polskim S.A.
52 1020 3668 0000 5102 0430 0935.
Posiadamy terminale płatnicze i wyżej wymienione opłaty
można uiścić na miejscu przy wykorzystaniu karty płatniczej.
Opłaty skarbowej za pełnomocnictwo nie pobiera się jeżeli
udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub
rodzeństwu.
W Biurze Obsługi Klienta przy ul. H. Sienkiewicza 6-8 znajduje
się PUNKT KASOWY, który przyjmuje – bez prowizji –
wszelkie opłaty na konto dochodów Gminy Wałbrzych.
Punkt Kasowy jest czynny od godz. 7.30 do 15.30 z dwiema
przerwami: 11.00-11.20,14.45-15.00.
Oryginał dowodu wniesionej opłaty należy dołączyć do
wniosku o wydanie decyzji o profesjonalną rejestrację
pojazdów.

