Ostrowiec Świętokrzyski dnia ……………

1.…................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa właściciela* )

2.…................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa współwłaściciela)

1.…................................................................
(adres właściciela*)

2..…................................................................

STAROSTA OSTROWIECKI

(adres współwłaściciela )

1.….................................................................

ul. Iłżecka 37
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

(nr PESEL lub REGON**/data urodzenia***)
2.…...........................................................................
(nr PESEL lub REGON**/data urodzenia***)

1/.….......................................... 2/....................................
(nr telefonu/ e-mail)
Wnoszę o rejestrację – czasową rejestrację w celu ..........................................................................................................................
- wyrejestrowanie****następującego pojazdu:
1.

rodzaj pojazdu i przeznaczenie ….................................................................................................................................... ......

2.

marka/typ/model …........................................................................................................... .....................................................

3.

rok produkcji ….............................................................................................................. ........................................................

4.

numer identyfikacyjny VIN/nr nadwozia (podwozia) …............................................................................................... .........

5.

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

6.

numer karty pojazdu …........................................................................................................ ...................................................

7.

kolor nadwozia ….............................................................................................................................................. ......................

8.

podrodzaj pojazdu: SEDAN □ HATCHBACK □

9.

rodzaj paliwa: benzyna bezołowiowa □

10. rodzaj tablic: tablice jednorzędowe

□

KOMBI □ inny….............................................................................

olej napędowy

□

benzyna + gaz □ inny ……………………………………

tablice dwurzędowe (kwadrat)

□

Do wniosku załączam następujące dokumenty:
1) …..................................................................................................................................... ....................................................
2) ….........................................................................................................................................................................................
3) …........................................................................................................................ .................................................................
4) …........................................................................................................................ .................................................................
5) …......................................................................................................................................... ................................................
6) ….........................................................................................................................................................................................
7) …......................................................................................................................... ..................................................................
8) ………………………………………………………………………………………………………………………………

Wnoszę o wydanie tablic rejestracyjnych indywidualnych o wyróżniku pojazdu: ….............................*****
Wnoszę o wydanie tablic samochodowych zmniejszonych: TAK/NIE*****
1. …...........................................................
(podpis właściciela)
2. …...........................................................
(podpis współwłaściciela)
*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 firma zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.
*** 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

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez STAROSTĘ OSTROWIECKIEGO z siedzibą przy
ul. Iłżeckiej 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, danych osobowych nieobowiązkowych
zawartych w niniejszym formularzu w celu:
•

późniejszych kontaktów w przedmiotowej sprawie

TAK / NIE ****

Ostrowiec Świętokrzyski, …………………………………
(data i podpis)

Oświadczenie – dotyczy pojazdów rejestrowanych
Oświadczam, że wiem o obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu
rejestracji pojazdu zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych. Zobowiązuje się do przedłożenia ubezpieczenia OC w dniu odbioru dowodu
rejestracyjnego pojazdu.
Ostrowiec Świętokrzyski, …………………………………
(data i podpis)

Oświadczenie – dotyczy pojazdów sprowadzonych z zagranicy
Oświadczam, że pojazd został sprowadzony z zagranicy bez tablic rejestracyjnych / tablice
rejestracyjne zostały zwrócone organowi rejestrującemu państwa, z którego pojazd został
sprowadzony****.
Ostrowiec Świętokrzyski, …………………………………
(data i podpis)

Oświadczenie – dotyczy dodatkowej tablicy rejestracyjnej
Oświadczam, że dodatkowa tablica rejestracyjna została
w dniu ……………………………. .

skradziona

/

zagubiona****

Ostrowiec Świętokrzyski, …………………………………
(data i podpis)

Oświadczenie – dotyczy tablic zmniejszonych
Oświadczam, że w pojeździe są zmniejszone wymiary miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do
umieszczenia tablic rejestracyjnych.
Ostrowiec Świętokrzyski, …………………………………
(data i podpis)

Data
Przyjął wniosek
kompletny
Załatwił sprawę/
odrzucił dokumenty****
Wydał dokument
PC
Przedłużył PC
Wydał DR i KP****

Podpis

