
                                                                                              Sochaczew, dnia............................. 

 
        I. Dane właściciela                                                            II. Dane współwłaściciela 

                                

                                
/imię i nazwisko lub nazwa właściciela/                                         /imię i nazwisko lub nazwa właściciela/ 

                                

                                

/adres/                  /adres/                                                                                                                      

                                

/nr. PESEL/ REGON/data urodzenia/                                                                               /nr. PESEL/ REGON/data urodzenia 

                                        
telefon / miejsce urodzenia                                                                                 telefon / miejsce urodzenia                                                                                                                                                         

                                    WNIOSEK 

                                                                                            Starostwo Powiatowe              

                                                                                     w Sochaczewie 

Wnoszę o rejestrację-czasową rejestrację w celu 

-wyrejestrowanie* następującego pojazdu: 

 

III.Dane pojazdu: 
1. rodzaj pojazdu i przeznaczenie..................................................................................... 

 

2. marka, typ, model......................................................................................................... 

 

3. rok  produkcji  

 

4. numer identyfikacyjny      VIN 

 

5. numer karty pojazdu..................................................................................................... 

 

IV. Do wniosku załączam następujące dokumenty /zaznacz właściwe literą X/ 
� 1. umowa zakupu + tłumaczenie* 

� 2. rachunek / faktura + tłumaczenie* 

� 3. dowód rejestracyjny + tłumaczenie 

� 4. karta pojazdu + tłumaczenie* 

� 5. wyciąg ze świadectwa homologacji 

� 6. zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego 

� 7. potwierdzenie zapłaty akcyzy 

� 8. zaświadczenie dotyczące zapłaty podatku VAT 

� 9. tablice rejestracyjne 

� 10. opłata recyklingowa 

� 11. ubezpieczenie OC 

� 12. zaświadczenie o demontażu pojazdu 
� 13............................................................................................................ 
 

Wnoszę o wydanie tablic rejestracyjnych indywidualnych 

o następującej treści:..........................................................**** 

 

 

                                                                                         ............................................................ 
                                                                                                     /podpis właściciela 

**** wpisać w przypadku indywidualnych tablic rejestracyjnych, 

*  skreślić niepotrzebne 

    

                 



 

 

 

 

 

 

V. Uwagi:   
� 1. pojazd przystosowany do ciągnięcia przyczepy 

� 2. pojazd przystosowany do zasilania gazem 

� 3. ................................................................................................................................... 

    .................................................................................................................................... 

 
 

                             

                                                                                 ....................................................... 
                                                                                                                /podpis właściciela/ 

 

 

                                          OŚWIADCZENIE 
 

 

         Oświadczam, że w dniu........................ zostałam/em poinformowana/y, iż odbioru 

dowodu rejestracyjnego dokonać może wyłącznie właściciel/właściciele pojazdu bądź 
osoba upoważniona /wzór upoważnienia na tablicy ogłoszeń/ po przedłożeniu 

następujących dokumentów: 

1. karta pojazdu, 

2. pozwolenie czasowe 

3. aktualne ubezpieczenie OC 

oraz 

      ............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

 

                                                           .............................................................. 
                                                                            /podpis/ 

 

 

 

 

 

 

Informacja dla rejestrujących: 

1. Pojazd podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC. Organ rejestrujący sprawdza 

zawarcie umowy ubezpieczenia i o wszelkich nieprawidłowościach informuje 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Kara za brak ubezpieczenia samochodu 

osobowego stanowi równowartość 0d 100 do 550 EURO. 

2. Wniosek należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika posiadającego pisemne 

upoważnienie. Ponadto należy posiadać przy sobie dokument tożsamości. 

3. Rejestracja pojazdu wymaga co najmniej dwukrotnego przybycia do urzędu. 

 


