
Racibórz, 22.04.2020 r. 

 

 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU 
  

 

 Zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. (Dz. U.             

z 2020 r. poz. 697) Starostwo Powiatowe w Raciborzu podaje do wiadomości informację                

o ograniczeniach w sposobie realizacji zadań publicznych w zakresie rejestracji pojazdów, 

wydawania uprawnień do kierowania pojazdami oraz transportu drogowego. 

 W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania wirusa                

SARS-COV-2 powodującego chorobę COVID-19 od dnia 16 marca 2020 r. wyłączono 

możliwość bezpośredniej obsługi klientów oraz załatwiania spraw przez klientów osobiście                 

w siedzibie Starostwa. Zadania realizowane są wg poniższych procedur. Dane kontaktowe 

oraz numery rachunków podano w pkt IV. 

I. REJESTRACJA I EWIDENCJA POJAZDÓW 

Wnioski wraz z kompletem załączników (oryginałów) należy złożyć w skrzynce oddaw-

czej przy wejściu do budynku Starostwa lub wysłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe              

w Raciborzu, Pl. Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz. We wniosku należy podać numer 

telefonu kontaktowego. Dodatkowo do wniosku należy dołączyć dowód przelewu opłaty 

komunikacyjnej (wydruk). Wysokość opłat oraz formularze wniosków dostępne są w kartach 

usług w Biuletynie informacji publicznej Starostwa. Szczegółowe informacje pod nr tel.                  

32 45 97 314 oraz 32 45 97 398. 

W tytule przelewu należy wpisać nr VIN pojazdu. 

Karty usług: 

https://bip.powiatraciborski.pl/zalatwianie_spraw_w_urzedzie/Rejestracja_pojazdow.html  

1. Rejestracja pojazdu nowego oraz sprowadzonego z zagranicy. 

Wniosek wraz z kompletem załączników należy złożyć w Starostwie lub przesłać pocztą. 

Do wniosku proszę dołączyć oryginały wymaganych załączników oraz wydruk potwierdzenia 

przelewu opłat. Koniecznie proszę we wniosku wpisać numer telefonu kontaktowego. Jeśli to 

możliwe dokumenty proszę umieścić w zaklejonej kopercie z opisem „rejestracja pojazdu”. 

Po dokonaniu rejestracji pojazdu pracownik Starostwa skontaktuje się z wnioskodawcą te-

lefonicznie w celu ustalenia terminu i godziny wydania tablic rejestracyjnych oraz pozosta-

łych dokumentów. Wydanie tablic oraz dokumentów odbywa się przy wejściu do budynku 

Starostwa po weryfikacji tożsamości – koniecznie należy mieć przy sobie dowód osobisty. 

Z powodu odkażania dokumentów rejestracja pojazdu i wydanie dokumentów odbywa się 

następnego dnia po złożeniu wniosku. Proszę zwrócić uwagę, że najpóźniej w dniu rejestracji 

pojazd musi zostać ubezpieczony w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC. 

Ustawowy termin w którym właściciel zobowiązany jest zarejestrować pojazd sprowa-

dzony z terytorium UE to 180 dni od daty sprowadzenia. 

https://bip.powiatraciborski.pl/zalatwianie_spraw_w_urzedzie/Rejestracja_pojazdow.html


2. Przerejestrowanie pojazdu 

Na przerejestrowanie pojazdu właściciel ma 180 dni od dnia nabycia. W tym czasie może 

poruszać się po drogach publicznych w Polsce na podstawie dotychczasowego dowodu reje-

stracyjnego i dokumentu potwierdzającego własność pojazdu (umowa, faktura). Na podstawie 

dotychczasowego dowodu rejestracyjnego można również przeprowadzić badanie techniczne 

pojazdu. 

W uzasadnionych przypadkach pojazdy będą przerejestrowywane mimo wprowadzonych 

ograniczeń. Wniosek wraz z kompletem załączników należy złożyć w Starostwie lub przesłać 

pocztą. Do wniosku proszę dołączyć oryginały wymaganych załączników oraz wydruk po-

twierdzenia przelewu opłat. Koniecznie proszę we wniosku wpisać numer telefonu kontakto-

wego. 

UWAGA – w celu przerejestrowania pojazdu należy złożyć także dotychczasowe tablice 

rejestracyjne. Dotyczy to również pojazdów zarejestrowanych w powiecie raciborskim. 

Jeśli to możliwe dokumenty proszę umieścić w zaklejonej kopercie z opisem „przereje-

strowanie pojazdu”. 

Po przerejestrowaniu pojazdu pracownik Starostwa skontaktuje się z wnioskodawcą tele-

fonicznie w celu ustalenia terminu i godziny wydania tablic rejestracyjnych oraz pozostałych 

dokumentów. Wydanie tablic oraz dokumentów odbywa się przy wejściu do budynku Staro-

stwa po weryfikacji tożsamości – koniecznie należy mieć przy sobie dowód osobisty. 

Z powodu odkażania dokumentów przerejestrowanie pojazdu i wydanie dokumentów od-

bywa się następnego dnia po złożeniu wniosku. Proszę zwrócić uwagę, że w trakcie procesu 

przerejestrowania pojazdu nie można się nim poruszać po drogach publicznych z powodu 

braku tablic rejestracyjnych oddanych do wymiany lub legalizacji. 

3. Wydanie stałego dowodu rejestracyjnego 

Pozwolenia czasowe, których termin ważności kończy się w czasie trwania epidemii 

zachowują ważność do 14 dni od daty odwołania stanu epidemii na obszarze kraju. 

Wydłużony termin ważności obowiązuje na terenie Polski. 

W celu poruszania się po drogach publicznych w Polsce właściciel nie musi posiadać             

przy sobie dowodu rejestracyjnego. W czasie kontroli drogowej informacje o pojeździe 

weryfikowane są w systemie informatycznym CEPiK. Starostwo z urzędu wydaje decyzję              

o stałej rejestracji pojazdu gdy minie termin ważności pozwolenia czasowego i odnotowuje                

to w CEPik-u. Właściciel jest o tym powiadamiany telefonicznie. 

W uzasadnionych przypadkach dowód będzie wydawany mimo wprowadzonych               

ograniczeń. Potrzebę posiadania dowodu rejestracyjnego proszę zgłosić telefonicznie nr tel.: 

32 45 97 313 i 32 45 97 314. Pracownik Starostwa ustali termin i godzinę wydania stałego 

dowodu rejestracyjnego. 

Wydanie dowodu odbywa się przy wejściu do budynku Starostwa po weryfikacji tożsamo-

ści – koniecznie należy mieć przy sobie dowód osobisty oraz pozwolenie czasowe do zwrotu. 

4. Zmiany w dowodzie rejestracyjnym (LPG, hak, zmiana adresu itp.) 

Ze względu na dużą rozpiętość tematyczną spraw zaleca się wcześniejszy kontakt telefo-

niczny pod nr tel. 32 45 97 314, 32 45 97 320 lub 32 45 97 398. 

Wniosek wraz z kompletem załączników należy złożyć w Starostwie lub przesłać pocztą. 

Do wniosku proszę dołączyć oryginały wymaganych załączników oraz wydruk potwierdzenia 



przelewu opłat jeśli są wymagane. Koniecznie proszę we wniosku wpisać numer telefonu 

kontaktowego. Jeśli to możliwe dokumenty proszę umieścić w zaklejonej kopercie z opisem 

„zmiany w dowodzie rejestracyjnym”. 

Z powodu odkażania dokumentów wprowadzanie zmian i wydanie dokumentów odbywa 

się następnego dnia po złożeniu wniosku. W czasie wprowadzania zmian pojazd może poru-

szać się po drogach publicznych w Polsce. Właściciel nie musi posiadać przy sobie dowodu 

rejestracyjnego. W czasie kontroli drogowej informacje o pojeździe weryfikowane są w sys-

temie informatycznym CEPiK. 

5. Zgłoszenie nabycia/zbycia oraz wyrejestrowanie pojazdu 

Ustawowy termin w którym właściciel zobowiązany jest zawiadomić o nabyciu lub zbyciu 

pojazdu to 180 dni od daty przeniesienia prawa własności (data zakupu/sprzedaży). 

Zawiadomienie o nabyciu oraz zbyciu pojazdu należy złożyć w Starostwie lub przesłać 

pocztą. Do zawiadomienia proszę dołączyć kopię dokumentu przenoszącego prawo własności 

pojazdu (umowy, faktury).. 

Zgłoszenia nabycia i zbycia pojazdu można dokonać również on-line przez portal ePUAP 

lub PWPW.  

Adres ePUAP: epuap.gov.pl 

Adres PWPW: esp.pwpw.pl 

Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu z powodu oddania do stacji demontażu należy złożyć 

w Starostwie lub przesłać pocztą. Do wniosku proszę dołączyć oryginał zaświadczenia                

o demontażu. Dodatkowo proszę dołączyć wydruk potwierdzenia dokonania opłaty skarbowej 

(za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu: 10,- zł). Opłatę skarbową należy przekazać na 

rachunek Urzędu Miasta Racibórz. W tytule przelewu należy wpisać nr VIN pojazdu. Jeśli to 

możliwe dokumenty proszę umieścić w zaklejonej kopercie z opisem „wyrejestrowanie 

pojazdu”. 

Karta usługi: https://bip.powiatraciborski.pl/download/3746.docx  

Decyzja o wyrejestrowaniu zostanie odesłana pocztą. 

6. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu (pojazdy pow. 3,5 t) 

Wniosek wraz z kompletem załączników należy złożyć w Starostwie lub przesłać pocztą. 

Do wniosku proszę dołączyć oryginały wymaganych załączników (dowód rejestracyjny, karta 

pojazdu, tablice rejestracyjne) oraz wydruk potwierdzenia przelewu opłat. W tytule przelewu 

należy wpisać nr VIN pojazdu. Jeśli to możliwe dokumenty proszę umieścić w zaklejonej 

kopercie z opisem „czasowe wycofanie z ruchu”. 

Wysokość opłat uzależniona jest od okresu na jaki pojazd ma zostać wycofany z ruchu. 

Można ją sprawdzić w karcie usługi lub telefonicznie pod nr 32 45 97 314, 32 45 97 320 lub 

32 45 97 398. 

Karta usługi: https://bip.powiatraciborski.pl/download/3740.docx  

 Decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu oraz karta pojazdu zostanie odesłana 

pocztą. 

  

https://bip.powiatraciborski.pl/download/3746.docx
https://bip.powiatraciborski.pl/download/3740.docx


II. UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI 

Wnioski wraz z załącznikami i fotografią należy złożyć w skrzynce oddawczej przy wej-

ściu do budynku Starostwa lub wysłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Raciborzu, 

Pl. Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz. We wniosku należy podać numer telefonu kontakto-

wego. Dodatkowo do wniosku proszę dołączyć dowód przelewu opłaty komunikacyjnej (wy-

druk). Opłata za wydanie prawa jazdy to 100,50 zł. Wysokość innych opłat oraz formularze 

wniosków dostępne są w kartach usług w Biuletynie informacji publicznej Starostwa. Szcze-

gółowe informacje pod nr tel. 32 45 97 316. 

W tytule przelewu należy wpisać nr PESEL kierowcy/kandydata. 

Karty usług: 

https://bip.powiatraciborski.pl/zalatwianie_spraw_w_urzedzie/Prawa_jazdy.html  

Dokumenty prawa jazdy których termin ważności kończy się w czasie epidemii zachowują 

ważność do 60 dni od daty odwołania stanu epidemii na terenie kraju. Wydłużony termin 

ważności obowiązuje na terenie Polski. 

Termin i godzinę wydania prawa jazdy należy uzgodnić wcześniej telefonicznie. Wydanie 

prawa jazdy odbywa się przy wejściu do budynku Starostwa po weryfikacji tożsamości                      

– koniecznie należy mieć przy sobie dowód osobisty oraz dotychczasowe prawo jazdy                    

w przypadku wymiany dokumentu. 

Kierowcom odbierającym pierwszy dokument prawa jazdy możliwe jest przekazanie go 

drogą korespondencyjną. Prosimy o pisemne wskazanie adresu na jaki ma zostać wysłane 

prawo jazdy. 

W celu skorzystania z prawa do wglądu w akta prowadzonych postępowań administracyj-

nych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 32 45 97 316. Pracownik Starostwa zaproponuje 

termin i sposób wglądu w akta. 

III. TRANSPORT DROGOWY 

Prosimy o korespondencyjne załatwianie wszelkich spraw. Pisma i wnioski wraz z kom-

pletem załączników (jeśli są wymagane) należy złożyć w skrzynce oddawczej przy wejściu 

do budynku Starostwa lub wysłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Raciborzu,                    

Pl. Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz. 

W sprawach wymagających osobistego stawiennictwa w urzędzie prosimy o wcześniejszy 

kontakt telefoniczny lub mailowy: 

- tel.: 32 45 97 315 

- e-mail: transport@powiatraciborski.pl  

  

https://bip.powiatraciborski.pl/zalatwianie_spraw_w_urzedzie/Prawa_jazdy.html
mailto:transport@powiatraciborski.pl


IV. DANE KONTAKTOWE I NUMERY KONT 

1. Numery telefonów i adresy e-mail: 

- rejestracja pojazdów: 32 45 97 398, 32 45 97 314, e-mail: komunikacja@powiatraciborski.pl  

- prawa jazdy: 32 45 97 316, e-mail: komunikacja@powiatraciborski.pl  

- transport drogowy: 32 45 97 315, e-mail: transport@powiatraciborski.pl  

 

2. Numery rachunków bankowych: 

- opłata komunikacyjna i ewidencyjna (rachunek Powiatu Raciborskiego): 

80 1560 1140 2227 7506 3000 0003 

 

- opłata skarbowa (rachunek Miasta Racibórz):  

78 1050 1070 1000 0004 0003 36 92 

 

mailto:komunikacja@powiatraciborski.pl
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