
 

Starostwo Powiatowe w Kielcach 
ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce 

tel. 41 200 12 00 
fax 41 200 12 10 

www.powiat.kielce.pl 
e-mail: starostwo@powiat.kielce.pl 

Karta opisu usługi 
KT - 16 

Nazwa usługi 
Profesjonalna rejestracja pojazdu 

 

Podstawa prawna wykonywania usługi 
1. Dział III, Rozdział 2d ustawy z dnia 20 czerwca 1997r . Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 988 z późn. zm.). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych 

oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 546 z późn. zm.)  
 

Wymagane dokumenty 
Do złożenia: 
1. Wypełniony wniosek o wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdu wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie 

danych osobowych (druki KT-16/1, KT-16/2, KT-16/3, KT-16/4 dostępne w Biurze Obsługi Klienta oraz w BIP na stronie 
http://bip.powiat.kielce.pl ). 

2. Oświadczenie, że podmiot uprawniony jest wpisany do CEIDG albo 

 kopię aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców w KRS, albo 

 oświadczenie o wpisie do tego rejestru, albo 

 pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do KRS w przypadku 
przedsiębiorcy posiadającego siedzibę albo oddział na terytorium RP, zajmującego się produkcją, dystrybucją lub badaniem 
pojazdów. 

3. Kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia jednostki do przeprowadzania odpowiednich badań pojazdu, przedmiotu 
wyposażenia lub części – dot. jednostek, o których mowa w art. 80s ust. 2 pkt 2 ustawy. 

4. Oświadczenia, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, o których mowa w art. 
80t ust. 3 pkt 3 ustawy tj.: 

 o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu lub przeciwko wiarygodności 
dokumentów, 

 że każdy z pojazdów, którymi będą wykonywane jazdy testowe będzie spełniał warunki określone w art. 66, odpowiednie 
dla pojazdu, którym będą wykonywane te jazdy, 

 że podmiot uprawniony będzie używał w ruchu drogowym z wykorzystaniem profesjonalnego dowodu rejestracyjnego tylko 
pojazdy niezarejestrowane wcześniej na terytorium RP lub za granicą, dla których posiada udokumentowane prawo do 
dysponowania nimi, oraz wyłącznie w celu wykonywania jazd testowych, 

 że blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych będą wypełniane przez podmiot uprawniony albo osoby zatrudnione 
przez ten podmiot. 

5. Kopia dowodu wniesienia opłaty za wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów, blankietów profesjonalnych 
dowodów rejestracyjnych, zalegalizowanych profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych, znaku legalizacyjnego oraz 
wymaganej opłaty ewidencyjnej. 

6. Pełnomocnictwo wraz z dowodem potwierdzającym uiszczenie opłaty skarbowej, jeżeli strona działa przez pełnomocnika 
(druk KT-1/3 dostępny w Biurze Obsługi Klienta oraz w BIP na stronie http://bip.powiat.kielce.pl ). 

 
Do wglądu: 

 Aktualny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). 

 Wypis z KRS (dot. osób prawnych) albo z CEIDG (dot. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). 
 

Opłaty 

  
Opłata 

komunikacyjna 
Opłata 

ewidencyjna 

    

1. Za wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów 10,00 zł brak 

2. Za wydanie profesjonalnego dowodu rejestracyjnego 10,00 zł 0,50 zł 

3. Za wydanie profesjonalnych tablic rejestracyjnych:   

- samochodowych (2 szt.) 80,00 zł 0,50 zł 

- motocyklowej 40,00 zł 0,50 zł 
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- motorowerowej 30,00 zł 0,50 zł 

4. Za wydanie znaku legalizacyjnego 12,50 zł 0,50 zł 

 

 Opłatę komunikacyjną i ewidencyjną należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Kielcach 
na nr konta: 68 1560 0013 2037 3600 2000 0004, albo bezpośrednio w siedzibie tut. Urzędu. 

 Opłatę skarbową za złożone pełnomocnictwo w kwocie 17 zł. należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta 
w Kielcach na nr konta: 38 1050 0099 6450 9000 0000 0000, albo bezpośrednio w siedzibie tut. Urzędu. Z obowiązku 
uiszczenia opłaty skarbowej za złożone pełnomocnictwo zwolniony jest małżonek, wstępny, zstępny oraz rodzeństwo. 

 

Miejsce załatwienia sprawy 

 Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, Wydział Komunikacji i Transportu, Referat Rejestracji 
Pojazdów – poziom -1 (przyziemie), stanowiska 3-19. Spis numerów telefonów dostępny jest na stronie Starostwa 
Powiatowego w Kielcach, w zakładce kontakt. 

 Filie Wydziału Komunikacji i Transportu – dla mieszkańców gmin, w których filie zostały utworzone. 
 

Termin i sposób załatwienia sprawy 
 Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście w tut. Urzędzie, przesłać za pośrednictwem operatora 

pocztowego albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie dokumentu elektronicznego przez Elektroniczną 
Skrzynkę Podawczą Systemu Pojazd i Kierowca www.esp.pwpw.pl  (wymagane jest posiadanie elektronicznego podpisu 
kwalifikowanego albo profilu zaufanego). 

 Sprawa załatwiana jest niezwłocznie po otrzymaniu kompletu wymaganych dokumentów i ich pozytywnej weryfikacji przez 
upoważnionego pracownika. 

 Procedura kończy się wydaniem decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdu. 
 Ustalenie terminu wizyty możliwe jest  przez stronę https://ustaltermin.powiat.kielce.pl/ 
 

Tryb odwoławczy 
Strona niezadowolona z decyzji może wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za 
pośrednictwem Starosty Kieleckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 
 

Uwagi 

 W ciągu 30 dni od dnia wygaśnięcia albo uchylenia decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów podmiot uprawniony 
zobowiązany jest zwrócić staroście blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych, profesjonalne dowody 
rejestracyjne oraz profesjonalne tablice (tablicę) rejestracyjne, z wykorzystaniem dokumentu zwrotu. 

 Podmiot uprawniony przechowuje decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdów przez okres 5 lat od dnia, w którym upłynął 
termin ważności tej decyzji lub od dnia uchylenia tej decyzji. 

 Za wydanie jednej z profesjonalnych tablic rejestracyjnych samochodowych starosta pobiera odpowiednio opłatę 
w wysokości 50% opłaty. 

 Za wydanie dwóch profesjonalnych tablic rejestracyjnych, o których mowa w § 35 ust. 2 rozporządzenia o rejestracji 
pojazdów, starosta odpowiednio pobiera dwukrotność opłaty określonej dla profesjonalnych tablic rejestracyjnych 
motocyklowych albo motorowerowych. 

 Do urzędu należy zgłaszać się z oryginałami dokumentów. 

 Do urzędu zgłaszają się wszyscy współwłaściciele pojazdu. Jeśli nie jest to możliwe obowiązani są do udzielenia pisemnego 
pełnomocnictwa 

 Wniosek nie spełniający wymagań ustalonych w przepisach prawa pozostawia się bez rozpoznania, jeżeli wnioskodawca 
pomimo wezwania nie uzupełnił braków. 

 Wszystkie akty prawne dostępne są na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych https://isap.sejm.gov.pl/ 
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