
Aktualne zestawienie należnych opłat (wg stanu na dzień 04.09.2022 r.) 

I. Rejestracja pojazdów 
1. samochód sprowadzony z zagranicy – 161,50 zł, 
2. samochód fabrycznie nowy -161,50 zł, 
3. samochód krajowy zakupiony spoza powiatu raciborskiego: 

- z wymianą tablic rejestracyjnych - 161,50 zł, 
- z zachowaniem dotychczasowych tablic rejestracyjnych (z flagą UE) – 67 zł, 

4. samochód z tablicami rejestracyjnymi „SRC” (z flagą UE) – 67 zł, 
5. motocykl i quad sprowadzony z zagranicy – 121,50 zł, 
6. motocykl fabrycznie nowy - 121,50 zł, 
7. motocykl krajowy zakupiony spoza powiatu raciborskiego: 

- z wymianą tablicy rejestracyjnej - 121,50 zł, 
- z zachowaniem dotychczasowej tablicy rejestracyjnej (z flagą UE) – 67 zł, 

8. motocykl z tablicą rejestracyjną „SRC” – 67 zł, 
9. przyczepa i naczepa sprowadzona z zagranicy – 121,50 zł, 
10. przyczepa i naczepa fabrycznie nowa - 121,50 zł, 
11. przyczepa i naczepa zakupiona spoza powiatu raciborskiego: 

- z wymianą tablicy rejestracyjnej - 121,50 zł, 
- z zachowaniem dotychczasowej tablicy rejestracyjnej (z flagą UE) – 67 zł, 

12. przyczepa  i naczepa z tablicą rejestracyjną „SRC” – 67 zł, 
13. ciągnik rolniczy sprowadzony z zagranicy - 121,50 zł, 
14. ciągnik rolniczy fabrycznie nowy – 121,50 zł, 
15. ciągnik rolniczy zakupiony spoza powiatu raciborskiego: 

- z wymianą tablicy rejestracyjnej - 121,50 zł, 
- z zachowaniem dotychczasowej tablicy rejestracyjnej – 67 zł, 

16. ciągnik rolniczy z tablicą rejestracyjną „SRC” – 67 zł, 
17. motorower sprowadzony z zagranicy - 111,50 zł, 
18. motorower fabrycznie nowy – 111,50 zł, 
19. motorower zakupiony spoza powiatu raciborskiego: 

- z wymianą tablicy - 111,50 zł, 
- z zachowaniem dotychczasowej tablicy rejestracyjnej (z flagą UE) – 67 zł, 

20. motorower z tablicą rejestracyjną „SRC” – 67 zł, 

II. Rejestracja tymczasowa pojazdów 
1 samochód – 62,00 zł, 
2 przyczepa, naczepa – 40,75 zł, 
3 motocykl, quad, ciągnik rolniczy, motorower – 37,75 zł, 

 
III. Wydanie tablic wywozowych  

1. samochód – 112,00 zł, 
2. przyczepa, quad, ciągnik rolniczy, motocykl – 65,75 zł, 
3. motorower – 55,75 zł, 

 

 

 



IV. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu 
       
      na okres 2 miesięcy – 80,00 zł, 
 
Opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania z ruchu: 

1. od 3 do 12 miesięcy – 4,00 zł, 
2. od 13 do 24 miesięcy – 2,00 zł, 
3. od 25 do 48 miesięcy – 0,25 zł, 

Samochód osobowy: 
1. na okres 3 miesięcy - 80,00 zł, 
2. od 4 do 12 miesięcy - 4,00 zł, 

V. Wymiana / wtórnik dowodu rejestracyjnego 
1. bez pozwolenia czasowego – 54,50 zł, 
2. z pozwoleniem czasowym – 73,50 zł, 

VI .    Wtórnik tablic rejestracyjnych 
1. samochód (dwie tablice) – 93,00 zł, 
2. samochód (jedna tablica) – 53,00 zł, 
3. przyczepa, ciągnik rolniczy, motocykl – 53,00 zł, 
4. motorower – 43,00 zł, 

 
VII. Opłaty skarbowe  

1. decyzja o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu (nr VIN + tabliczka znamionowa 
zastępcza) – 20,00 zł, 

2. decyzja na wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej – 10,00 zł, 
3. decyzja o wyrejestrowaniu pojazdu demontaż (wyzłomowanie) / sprzedaż za 

granicę/kradzież/ trwała utrata– 10,00 zł, 
4. pełnomocnictwo – 17,00 zł, 
5. zaświadczenie – 17,00 zł. 

 


