
Pojazd  samodzielnie zakupiony za granicą
......................Janina Nowak ←imię i nazwisko Właściciela.                  ..................Nisko, 01.09.2011 r.  …......

...................Anna Nowak ← imię i nazwisko Współwłaściciela- jeśli jest    
          ( nazwisko i imię lub nazwa właściciela pojazdu )

…........…ul. Cicha 131 m.16............                           Przykład wypełnienia wniosku
                         ( adres właściciela pojazdu )  

............37-400 Nisko...            

..........640714085231 ← PESEL Właściciela.......                                      Starosta Niżański
                             ( nr PESEL lub REGON*)

...........74091408516 ← PESEL Współwłaściciela................................   

        Wnoszę o rejestrację - czasową rejestrację w celu..................................... - wyrejestrowanie ** następującego pojazdu :

1.   rodzaj pojazdu i przeznaczenie: samochód osobowy (sam. ciężarowy, motorower, motocykl , itp.) 
2.    marka, typ, model ..Audi A 6........................................................................................................................................

3. rok produkcji ........2011............................................................................................................................................................

4. VIN /nr nadwozia/ nr seryjny..........W0L0ZZZ AWF4002011.........................................................

5. dotychczasowy numer rejestracyjny .....KN GW 234.........................................................................................

6. numer karty pojazdu ........nie wydano...............................................................................................

7.    kolor pojazdu ......zielony (czarny, czerwony, biały, brązowy, szary, itp. kolory podstawowe) ....................................

        rodzaj nadwozia : sedan, hatchbak, kombi, coupe** ....................................................
        rodzaj paliwa podstawowego: benzyna/ olej napędowy **     alternatywnego : LPG/CNG** 
Do wniosku załączam następujące dokumenty :

1)   Umowa  kupna – sprzedaży lub faktura wraz z tłumaczeniem ..........................................................

2) Dowód rejestracyjny wraz z tłumaczeniem ←tłumaczenie gdy są dodatkowe wpisy lub wzór  jest inny niż unijny

3) Zaświadczenie o opłaceniu akcyzy. (dotyczy wyłącznie  samochodów osobowych)..........................................................

4) Zaświadczenie VAT 25  (nie dotyczy przyczep)  ...........................................................................

5)    Zaświadczenie z badania technicznego . (okresowego – jeżeli w dowodzie zagranicznym badanie  jest nieważne lub  
dodatkowego, określającego rok produkcji – jeśli badanie ważne)

6) Opłata  recyklingowa.  (dotyczy wyłącznie samochodów do 3,5 t)

7) Upoważnienie ←należy dołączyć gdy sprawę załatwia jeden z Właścicieli ( drugi jest nieobecny)
Wnoszę o wydanie tablic rejestracyjnych:  jednorzędowych/ jednorzędowa+dwurzędowa(kwadratowa)** 
Wnoszę  wydanie tablic rejestracyjnych indywidualnych 
o następującym wyróżniku .............................................. ***
Uwaga!  Posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu . 
Zobowiązuję się do przedłożenia umowy zawarcia ubezpieczenia OC w dniu odbioru dowodu rejestracyjnego pojazdu.

 Proszę przesłać zawiadomienie o możliwości odbioru dowodu rejestracyjnego:

SMS  na   nr  tel.    lub
e-mailem                                                     

                                ...................Janina Nowak  .......................................
                                                                                (podpis właściciela pojazdu )
   *  Numer REGON podaje się, gdy właścicielem jest przedsiębiorca.
  ** Niepotrzebne skreślić.
*** Wypełnia właściciel pojazdu, jeżeli się zwraca o wydanie tablic indywidualnych zamiast tablic zwyczajnych.


	......................Janina Nowak ←imię i nazwisko Właściciela.	       	          ..................Nisko, 01.09.2011 r.  …......

