
W N I O S E K 

 

Właściciel 
…………………………………….. 
( imię i nazwisko  lub  nazwa firmy* ) 
…………………………………….. 
..................................................... 
( adres właściciela lub siedziby* ) 
................................................…. 
..................................................... 
( adres do korespondencji ) 
..................................................... 
( nr PESEL  lub  REGON** / data urodzenia***) 
……………………………………. 
( numer telefonu ) 
..................................................... 
( adres e-mail ) 

Współwłaściciel 
…………………………………….... 
( imię i nazwisko  lub  nazwa firmy* ) 
…………………………………….... 
...................................................... 
( adres właściciela lub siedziby* ) 
...................................................… 
...................................................... 
( adres do korespondencji ) 
...................................................... 
( nr PESEL  lub  REGON** / data urodzenia***) 
……………………………………. 
( numer telefonu ) 
...................................................... 
( adres e-mail ) 

…………………………… 
(miejscowość, data) 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………

……………………………………

…………………………………… 
(nazwa i adres instytucji) 

Dotyczy pojazdu: 

Rodzaj pojazdu:  osobowy  ciężarowy  specjalny  motocykl  motorower  inny …………. 

Marka, typ, model : ..............................................................................................................………………... 

Numer rejestracyjny: ……………………………kolor: ..............................….................……………………… 

Numer identyfikacyjny VIN / nr nadwozia (podwozia) : ................................…..................…………………. 

Wnoszę o: 

1. Dokonanie zmiany: (właściwe zaznaczyć – X) 
 Dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na kolejne wpisy terminów badań technicznych, oraz o: 

  Wydanie pozwolenia czasowego, na okres konieczny do wydania nowego dowodu                 

rejestracyjnego, nie dłuższy niż 30 dni 
             (Zaznaczyć tylko w przypadku wymiany dowodu rejestracyjnego bez ważnych badań technicznych.) 

 Nazwiska/nazwy właściciela 

 Adresu właściciela/współwłaściciela 

 Numeru rejestracyjnego 

 Numeru nadwozia/podwozia (ramy) 

 Parametrów technicznych 

 Inne zmiany……………………………………………………………………………………………………… 
2. Wydanie: (właściwe zaznaczyć – X) 

 Wtórnika dowodu rejestracyjnego/pozwolenia czasowego**** 

 Wtórnika karty pojazdu 

 Wtórnika nalepki kontrolnej/znaków legalizacyjnych**** 

 Zatrzymanego dowodu rejestracyjnego 

 Zaświadczenia, w celu………………………………………………………………………………………….. 
3. Wpisanie/wykreślenie**** adnotacji: (właściwe zaznaczyć – X) 

  GAZ  HAK  VAT   TAXI    „L”   inna …………….……………. 

4. Dopisanie/wykreślenie**** współwłaściciela: ……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
( imię i nazwisko/nazwa firmy, nr PESEL/REGON, adres* ) 

5. Wydanie potwierdzonej kserokopii ………………………………………………………………………….. 

 w celu ………………………………………………………………………………………………………………

  

Do wniosku załączam następujące dokumenty: (właściwe zaznaczyć – X) 

 Dowód rejestracyjny 

 Kartę pojazdu 

 Badanie techniczne 

 Świadectwo homologacji 

 Faktura nr: …………….z dnia ...……….. 

 Pełnomocnictwo szt. ……………………… 

 Oświadczenie szt. ..…………. 

 Inne………………………..... 

…………………………………. 

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych. 
 

………...……………………………... 
          (podpis właściciela) 

______________________ 
     * Należy wpisać adres, pod którym właściciel zamieszkuje z zamiarem stałego pobytu lub adres siedziby w przypadku osób prawnych. 
    ** Numer REGON podaje się, gdy właścicielem jest osoba prawna. 
  *** Datę urodzenia wpisują tylko cudzoziemcy, którzy nie mają nr PESEL. 
 **** Niepotrzebne skreślić. 
 


