
* prawidłowe zaznaczy  -  „X”, 
** wypełnia właściciel, jeżeli wnosi o wydanie tablic indywidualnych zamiast tablic zwyczajnych,  
*** nie dotyczy w przypadku wyrejestrowania pojazdu. 

 
1)  wpisuję się wyłącznie przedsiębiorcę posiadającą osobowość prawną, firmy które wpisane są w KRS (Krajowym Rejestrze Sądów) 
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 adres siedziby w przypadku osób prawnych, 
3) datę urodzenia wpisuję się tylko w przypadku cudzoziemca, który nie posiada nr PESEL, 
4) rejestracja czasowa w przypadku przejazdu pojazdu: do miejsca garażowania, na badanie techniczne, wydania wtórnika tablic rejestracyjnych, 
5) wyrejestrowanie pojazdu z powodu: demontażu, zbycia pojazdu za granice, kradzieży. W przypadku sprzedaży pojazdu w kraju należy złożyć informację o zbyciu pojazdu. 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                     wniosek nie podlega opłacie skarbowej  

                                                                                                                                                                                               na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16.11.2006r 
               o opłacie skarbowej (Dz. U z 2012r. poz. 1282)*** 
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Wydział Komunikacji 
Starostwa Powiatowego / Urzędu Miasta 
w  

         

WNIOSEK 
.................................................................................................                                                                             ................................................................. dnia ............................... 
           (imię i nazwisko właściciela/li lub nazwa firmy1))                                                                                                                  (miejscowość)                                   
 
 
 
................................................................................................. 
                 (adres zamieszkania lub adres siedziby2)) 
 
 
 
.................................................................................................                                    ..................................................................................................................... 
            (numer PESEL lub REGON lub data urodzenia3))  
 
 
.................................................................................................                          .................................................................................. 
                    (telefon kontaktowy do właściciela)                                                               (telefon kontaktowy do pełnomocnika) 
      (powiadomienie SMS o odbiorze dowodu rejestracyjnego) 

 

Wnoszę o:     rejestracje*,     czasową rejestracje (tzw. czerwone tablice4) )*,     wyrejestrowanie5)*, następującego pojazdu: 

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. Kolor pojazdu: ..................................................................................................................................................... 
8. Rodzaj paliwa:     benzyna*,     olej napędowy*,     gaz (LPG/CNG)*,     inny (jaki)*: .................................................... 

                    
 

Do wniosku załączam następujące dokumenty: 

     dowód rejestracyjny*,                                         upoważnienie/pełnomocnictwo*,             oświadczenie*, 
     kartę pojazdu*,                                                  badanie techniczne (zaświadczenie)*,           wpis z CEDiG*, 
     ubezpiecznie OC*,     akcyza*,  KRS*, 
     tablice rejestracyjne*,     odprawa celna*,  REGON*, 
     potwierdzenie wniesienia opłat*,     tłumaczenia*,  ...................................... 
     świadectwo zgodności WE (homologacja)*,                opłate recyklingową*,            ...................................... 
     dokumenty własności (np. fakture zakupu, umowe)*,      zaświadczenie*,                                     ...................................... 

 

Format tablic rejestracyjnych:      2 x               (długie)*,         1 x                i   i 1 x      (kwadrat)*, 
                                            1 x                    (długa) *,         1 x       (kwadrat)*, 

                                           wnoszę o wydanie tablic indywidualnych o następującym wyróżniku**: ………………………………….. 
                                           wnoszę o wydanie tablic zmniejszonych (samochodowych), jednocześnie oświadczam że w pojeździe są zmniejszone  
                                                                          wymiary miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablic rejestracyjnych*, 

 

Oświadczam, że jestem świadomy, iż zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003r. nr 124 
poz. 1152) posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu.  

 
 
 
 

 
 

                Data            Podpis i pieczątka 

           Przyjął wniosek 
  

   Załatwił sprawę   / odrzucił 
              dokumenty 

  

        Wydał dokumenty 
  

             Przedłużył 
     pozwolenie czasowe 

  

                Wydał 
      dowód rejestracyjny 

  

........................................................... 
(czytelny podpis właściciela/li lub pełnomocnika) 
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