………………………………………………………..
(imię i nazwisko właściciela/li lub nazwa firmy1))

…………..…………….. dnia ……………………..
(miejscowość)

Prezydent Miasta Gliwice

…………………………………………………………
(adres zamieszkania lub adres siedziby2))
…………………………………………………………….
(numer PESEL lub REGON lub data urodzenia3))
……………………………………………………………..
(telefon kontaktowy do właściciela)
(powiadomienie SMS o odbiorze dowodu rejestracyjnego)

Wnoszę o:  rejestrację*, 
 zbycie* następującego pojazdu:

czasową

rejestrację

(tzw.

czerwone

tablice)*,



wyrejestrowanie*,



nabycie*,

1. Rodzaj pojazdu i przeznaczenie: ………………………………………………………………………………………………………...
2. Marka, typ, model: …………………………………………………………………………………………………………………………
3. Rok produkcji: ………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Numer identyfikacyjny VIN/ nadwozia (podwozia): …………………………………………………………….................................
5. Dotychczasowy numer rejestracyjny: ……………………………………………………………………………………………………
6. Numer karty pojazdu (jeżeli była wydana): …………………………………...…………………………………….. …………………
7. Data sprowadzenia z terytorium państwa członkowskiego UE4): ……………………………………………………………………
8. Data nabycia pojazdu: …………………………………………………………………………………………………………………….
9. Data zbycia dotychczas zarejestrowanego pojazdu: ………………………………………………………………………………….
10. Kolor pojazdu: …………………………………………………………………………………………..…………………………………
11. Rodzaj paliwa:  benzyna*,  olej napędowy*,  gaz (LPG/CNG)*,  inny (jaki)*: …………………………………………….
Do wniosku załączam następujące dokumenty:
 dowód rejestracyjny*,
 kartę pojazdu*,
 ubezpieczenie OC*,
 tablice rejestracyjne*,
 potwierdzenie wniesienia opłat*,
 świadectwo zgodności WE (homologacja)*,
 dokumenty własności (np. fakturę zakupu, umowę)*
Format tablic rejestracyjnych :

 upoważnienie/pełnomocnictwo*,
 badanie techniczne (zaświadczenie)*,
 akcyza*,
 odprawa celna*,
 tłumaczenia*,
 opłatę recyklingową*,
 zaświadczenie*,

2x

(długie)*,

1

 oświadczenie*,
 wpis z CEIDG*,
 KRS*,
 REGON*,
 …………………………………..
 …………………………………...
 …………………………………...

i1x

(kwadrat)*,

1x
(długa)*,  1 x
(kwadrat)*,
 wnoszę o wydanie tablic indywidualnych o następującym wyróżniku5): ………………………………..….…
 wnoszę o wydanie tablic zmniejszonych (samochodowych), jednocześnie oświadczam, że w pojeździe
są zmniejszone
rejestracyjnych*.

wymiary

miejsca

konstrukcyjnie

przeznaczonego

do

umieszczenia

tablic

Oświadczam, że jestem świadomy, iż zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia
OC najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu.
Oświadczam, że podane we wniosku dane i informacje są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.

……………………………………….

(czytelny podpis właściciela/li lub pełnomocnika)
1. W przypadku wniosku składanego przez podmiot, o którym mowa w art. 73 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, we wniosku podaje się dane tego podmiotu
oraz właściciela pojazdu należy wpisać adres, pod którym właściciel zamieszkuje z zamiarem stałego pobytu (art. 25 Kodeksu Cywilnego: „Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest
miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.”) lub siedziby w przypadku osób prawnych.
2. Należy wpisać adres, pod którym właściciel zamieszkuje z zamiarem stałego pobytu (art. 25 Kodeksu Cywilnego: „Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta
przebywa z zamiarem stałego pobytu.”) lub siedziby w przypadku osób prawnych.
3. Numer REGON podaje się, gdy właścicielem pojazdu jest przedsiębiorca. Datę urodzenia wpisują tylko cudzoziemcy, którzy nie mają ustalonego numeru PESEL.
4. Wypełnia się w przypadku pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, rejestrowanego po raz pierwszy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, gdy datą sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest dzień po dniu 31.grudnia 2019 r.
5. Wypełnia się jeśli właściciel pojazdu wnosi o wydanie tablic indywidualnych zamiast tablic zwyczajnych albo tablic samochodowych zmniejszonych.
* prawidłowe znaczy – „x”
** nie dotyczy w przypadku wyrejestrowania pojazdu

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej
na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16.11.2006 r.
o opłacie skarbowej**

