WŁAŚCICIEL

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

Gorlice, dnia …………………………….

……………………………………….….

………………………………………....…

(imię i nazwisko lub nazwa firmy)

(imię i nazwisko lub nazwa firmy)

…………………………………………..

……………………………………....……

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

………………………………………....…

(adres zamieszkania lub siedziba*)

(adres zamieszkania lub siedziba*)

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

………………………………………....…

(nr tel. komórkowy do powiadomienia SMS**)

(nr PESEL lub REGON / data urodzenia***)

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

Starostwo Powiatowe w Gorlicach
Wydział Komunikacji i Dróg
W N I O S E K – rejestracja / wyrejestrowanie
1. Wnoszę o: (właściwe zaznaczyć – X)
rejestrację
czasową rejestrację w celu…..................................................................
warunkową rejestrację
wyrejestrowanie (w przypadku sprzedaży pojazdu w kraju należy złożyć informację o zbyciu pojazdu)
następującego pojazdu:
Rodzaj pojazdu i przeznaczenie..........................................................................................................
Marka, typ, model................................................................................................................................
Rok produkcji.......................................................................................................................................
Numer identyfikacyjny VIN / nr nadwozia (podwozia).........................................................................
Dotychczasowy numer rejestracyjny...................................................................................................
Numer karty pojazdu KP/....................................................................................................................
2. Do wniosku załączam następujące dokumenty: (właściwe zaznaczyć – X)
dowód rejestracyjny,
świadectwo zgodności WE,
tłumaczenia,
karta pojazdu,
oświadczenie,
potwierdzenie wniesienia opłat,
tablice rejestracyjne,
akcyza,
…………………………………..
umowa sprzedaży,
odprawa celna,
..................................................
faktura zakupu,
pełnomocnictwo,
umowa darowizny,
badanie techniczne,
3.Wnoszę o:format tablic rejestracyjnych 2 x długie 
1 x długa, 1 x kwadrat
1 x kwadrat
 2 x o zmniejszonych wymiarach
dodatkowa tablica na bagażnik - długa, kwadrat
wydanie tablic indywidualnych o następującym wyróżniku pojazdu: .......................****
Pojazd posiada: a) rodzaj paliwa podstawowego: olej napędowy benzyna ….....................
b) rodzaj paliwa alternatywnego: ……………….......

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

Oświadczenie:

Oświadczenie:

(dotyczy pojazdów rejestrowanych po raz pierwszy w RP)

(dotyczy tablic rejestracyjnych o zmniejszonych wymiarach)

Oświadczam, że wiem o obowiązku zawarcia umowy
ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu.
Zobowiązuję się do przedłożenia umowy ubezpieczenia
OC w dniu odbioru dowodu rejestracyjnego pojazdu.

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

Gorlice, dnia….............................................................................
Gorlice,
* należydnia….............................................................................
wpisać adres, pod którym właściciel zamieszkuje z zamiarem stałego pobytu lub adres siedziby w przypadku osób prawnych.
**pole nieobowiązkowe
*** numer REGON podaje się, gdy właścicielem jest osoba prawna, datę urodzenia wpisują tylko cudzoziemcy, którzy nie mają nr PESEL
****wypełnia właściciel, jeżeli wnosi o wydanie tablic indywidualnych zamiast tablic zwyczajnych

