
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Szczegóły 1 

W przypadku dokonania odprawy celnej w innym państwie członkowskim należy przetłumaczyć otrzymane 

dokumenty u tłumacza przysięgłego, a w przypadku samochodu osobowego należy uzyskać w urzędzie celnym 

dokument potwierdzający opłatę akcyzy. Jeżeli odprawa celna miała miejsce w innym państwie członkowskim, a 

pojazd jest sprowadzony przez przedsiębiorcę, zobowiązany jest on do uzyskania zaświadczenia VAT-25 

w urzędzie skarbowym. 

Szczegóły 3 

Rejestracja pojazdu odbywa się w Biurze Obsługi Interesantów w sali 62 lub Filii UM.  

Przed podejściem do stanowiska należy pobrać bilet do rejestracji w informacji przed wejściem do sali 62. Po 

pojawieniu się na wyświetlaczu numeru z pobranego biletu, wyświetlone zostanie właściwe stanowisko obsługi. 

REJESTRACJA POJAZDU SPROWADZONEGO 

  Z  TERYTORIUM PAŃSTWA TRZECIEGO 

URZĄD CELNY 

Uzyskanie odprawy 

celnej (wg 

przepisów i procedur 

Urzędu Celnego) 

 

wykaz urzędów 

 i oddziałów celnych 

 

szczegóły 1 (patrz 

poniżej) 

STACJA 

KONTROLI 

POJAZDÓW 

Uzyskanie 

„Zaświadczenia 

o pozytywnym 

wyniku badania 

technicznego 

pojazdu”. 

 

wykaz stacji kontroli 

pojazdów 

TŁUMACZ 

PRZYSIĘGŁY 

Tłumaczenie na 

język polski 

dokumentów 

wymaganych do 

rejestracji 

pojazdu. 

 

lista tłumaczy 

przysięgłych 

Uiszczenie opłaty 

recyklingowej na rachunek 

Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej. 
DOTYCZY 

SAMOCHODÓW 

OSOBOWYCH 

I CIĘŻAROWYCH DO 3,5 

T DMC ODPRAWIONYCH 

PO 01.01.2006 

szczegóły 2 

URZĄD MIASTA SZCZECIN – I WIZYTA 

1. Złożenie „Wniosku o rejestrację-czasową rejestrację-wyrejestrowanie pojazdu BOI-29”  patrz karta 

informacyjna BOI-LXI  

2. Uzyskanie pozwolenia czasowego. szczegóły 3 (patrz poniżej) 

URZĄD MIASTA SZCZECIN – II WIZYTA 

Odbiór stałego dowodu rejestracyjnego.   szczegóły 4 (patrz poniżej) 

http://www.mf.gov.pl/sluzba-celna/sluzba-celna/struktura-organizacyjna/izby-celne-urzedy-celne
http://www.mf.gov.pl/sluzba-celna/sluzba-celna/struktura-organizacyjna/izby-celne-urzedy-celne
http://eurzad.szczecin.pl/eurzad/chapter_51036.asp
http://eurzad.szczecin.pl/eurzad/chapter_51036.asp
http://tlumacze.ms.gov.pl/
http://tlumacze.ms.gov.pl/
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/recykling-pojazdow/oplata-recyklingowa/
http://eurzad.szczecin.pl/eurzad/chapter_51066.asp?soid=B59836810E3C4B398CF1371F07AE0C02
http://eurzad.szczecin.pl/eurzad/chapter_51066.asp?soid=B59836810E3C4B398CF1371F07AE0C02


Istnieje również możliwość umówienia się przez Internet na wizytę na konkretny dzień  i godzinę.  

 
Szczegóły 4 

Odbiór dowodu rejestracyjnego odbywa się w Biurze Obsługi Interesantów w sali 62 lub Filii UM.  

Przed podejściem do stanowiska należy pobrać bilet z literą C. Po pojawieniu się na wyświetlaczu numeru 

z pobranego biletu, wyświetlone zostanie właściwe stanowisko obsługi. 

Istnieje również możliwość umówienia się przez Internet na wizytę na konkretny dzień  i godzinę.  

 

Przy odbiorze dowodu rejestracyjnego wymagane są następujące dokumenty: 

1. pozwolenie czasowe, 

2. polisa OC, 

3. karta pojazdu, jeżeli była wydana, 

4. dowód osobisty właściciela, 

5. pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania 

przez pełnomocnika (od udzielonego pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 

17,00 zł, od opłaty tej zwolnieni są członkowie najbliższej rodziny). 
 

http://eurzad.szczecin.pl/eurzad/chapter_51019.asp
http://eurzad.szczecin.pl/eurzad/chapter_51019.asp

