
OPŁATY rejestracyjne  

Powiat Biłgorajski - nr konta : 
84 9602 0007 0000 0039 2000 0029    

  

1. Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z UE lub z zagranicy :  
Rodzaj pojazdu  opłata  

Samochód   161,50 zł 
Motocykl  121,50 zł  
Przyczepa, ciągnik rolniczy   121,50 zł  
Motorower   111,50zł   
2. Rejestracja pojazdu nowego oraz zarejestrowanego w kraju spoza powiatu biłgorajskiego z 

wymianą tablic rejestracyjnych :  

Rodzaj pojazdu  opłata  
Samochód   161,50 zł  
Przyczepa, ciągnik rolniczy, motocykl   121,50 zł  
Motorower   111,50zł   

 

    
3. Rejestracja pojazdu z terenu powiatu bez wymiany tablic  - aktualny wzór tablic :  

Rodzaj pojazdu  opłata  
Samochód   81,00 zł  
Przyczepa, ciągnik rolniczy, motocykl   81,00 zł  
Motorower   81,00 zł  

 

 

      
4. Rejestracja czasowa – cel : badanie techniczne, przewóz z miejsca zakupu :  

 
Rodzaj pojazdu  opłata  

Samochód   62,00 zł  
Przyczepa  40,75 zł  
Motorower, ciągnik rolniczy, motocykl  37,75 zł  
  
5. Rejestracja czasowa – cel : wywóz za granicę :   

 

Rodzaj pojazdu  opłata  
Samochód   112,0 zł  
Przyczepa, ciągnik rolniczy, motocykl   65,75 zł  
Motorower   55,75 zł  
  
6. Wtórnik tablic rejestracyjnych :  

 
Rodzaj pojazdu  opłata  

Samochód   53,00 zł /1 szt.  93,00 zł / 2 szt.  
Przyczepa, ciągnik rolniczy, motocykl   53,00 zł  
Motorower   43,00 zł  



  
 

7. Rejestracja pojazdu z terenu powiatu oraz z kraju z poza powiatu z zachowaniem 
dotychczasowych tablic rejestracyjnych, bez wydania pozwolenia czasowego. 
 

Rodzaj Pojazdu opłata 

Samochód 67 zł 

Przyczepa, ciągnik rolniczy, motocykl 67 zł 

motorower 67 zł 

 
8. Wtórnik dowodu rejestracyjnego  :  

a. z pozwoleniem czasowym   – 73,50 zł  
b. bez pozwolenia czasowego – 54,50 zł  

  
9. Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na kolejny wpis terminu badania 

technicznego lub zmian danych w dowodzie rejestracyjnym:  
a. z pozwoleniem czasowym   – 73,50 zł   
b. bez pozwolenia czasowego – 54,50 zł  
c.  

 inne OPŁATY  
  

  

UM Biłgoraja - nr konta : 09 1020 5385 0000 9502 0004 2275   
  

  
11. Pełnomocnictwo* (opłata skarbowa)  – 17,00 zł  
12. Wyrejestrowanie (po zezłomowaniu) pojazdu – 10,00 zł  

  
* z opłaty skarbowej zwolnieni są małżonkowie, wstępni, zstępni i rodzeństwo  


