
p Sochaczew,dnia………………………….......

I.Dane właściciela    II.Dane współwłaściciela

(imię i nazwisko lub nazwa właściciela)    (imię i nazwisko lub nazwa współwłaściciela)

                    (adres)    (adres)

…............................................             ….........................        …............................................        ..…........................
(nr PESEL**/REGON/data urodzenia***)                      (miejsce urodzenia)               (nr PESEL**/REGON/data urodzenia***)           (miejsce 
urodzenia)

 …............................................................                                       ….........................................................................
(telefon/adres e-mail) (telefon/adres e-mail)

W N I O S E K

Starostwo Powiatowe
                                          w Sochaczewie

Wnoszę o rejestrację - czasową rejestrację w celu …...…............................................................................................
- wyrejestrowanie* i zawiadamiam o nabyciu/zbyciu**** 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 ………………………………………………………………………………………………..

6. dotychczasowy numer rejestracyjny ……………………………………………………………………………...

7. sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE w dniu ******...........................................................

 Data nabycia/zbycia dotychczasowego zarejestrowanego pojazdu ****....................................................................

8. rodzaj nadwozia***:

□ sedan □ hatchback   □ coupe   □ kabriolet   □ kombi   □ van   □ furgon    □ skrzynia  □ wywrotka         
□ pojemnik    □ cysterna    □ wielozadaniowy    □ terenowy    □ inny
IV. Do wniosku załączam następujące dokumenty***:

□  1. umowa zakupu + tłumaczenie*

□  2. rachunek /faktura + tłumaczenie*

□  3. dowód rejestracyjny + tłumaczenie*

□  4. karta pojazdu + tłumaczenie* 

□  5. świadectwo zgodności WE

□  6. zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego

□  7. potwierdzenie zapłaty akcyzy

□  8. tablice rejestracyjne o numerze ……………………………/oświadczenie o tablicach*

□  9. ubezpieczenie OC

□ 10. zaświadczenie o demontażu pojazdu

□ 11. ……………………………………………………………………………………………………….......................................

Wnoszę o wydanie tablic rejestracyjnych indywidualnych o następującym wyróżniku pojazdu:

……………………………………………………………………………………………………………….......................................

          Wnoszę o wydanie tablic samochodowych zmniejszonych           □ TAK

        Oświadczam, że podane we wniosku dane i  informacje są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.

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



V.Uwagi:

□  1. pojazd przystosowany do ciągnięcia przyczepy

□  2. pojazd przystosowany do zasilania gazem

□  3. …………………………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………….
(podpis)

OŚWIADCZENIE 1
Oświadczam, że w dniu ………………………. zostałam/em poinformowana/y, iż odbioru dowodu rejestracyjnego dokonać może 
wyłącznie właściciel/właściciele pojazdu bądź osoba upoważniona po przedłożeniu następujących dokumentów:

1. pozwolenie czasowe   2. aktualne ubezpieczenie OC  
3. .................................................................................................................................................................................

…………………………………………
               (podpis)

       OŚWIADCZENIE 2
          (dotyczy pojazdów sprowadzonych z zagranicy)

      

     Ja niżej podpisany ……………………………………………………………………………………………………………………………………...

      zam………………………………………………………………………………………………………………………………………………………     

      legitymujący się dowodem osobistym nr ………………………………………………… oświadczam, że* …………………………………............

      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

     *pojazd został sprowadzony z zagranicy bez tablic rejestracyjnych
     *tablice rejestracyjne zostały zwrócone do organu rejestrującego państwa z którego pojazd został sprowadzony 

     
………………………………………..  

(podpis)

OŚWIADCZENIE 3
    Oświadczam, że w pojeździe są zmniejszone wymiary miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablic rejestracyjnych

        
…………………………………………

    (podpis)

    

_____________
*W przypadku wniosku składanego przez podmiot, o którym mowa w art.73 ust.2 i 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym, we 
wniosku podaje się dane tego podmiotu oraz właściciela pojazdu.
**Numer REGON podaje się, gdy właścicielem pojazdu jest przedsiębiorca
***Datę urodzenia wpisują tylko cudzoziemcy, którzy nie mają ustalonego nr PESEL
****Niepotrzebne skreślić
*****Wypełnia właściciel, jeżeli wnosi o wydanie tablic indywidualnych zamiast tablic zwyczajnych albo tablic samochodowych zmniejszonych
******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.


