
WNIOSEK 
 
Jan Antoni Łęczna, dnia 01.03.2021 r. 
                                                                                                                                                                      (miejscowość, data)                                                                                                                           

Kowalski  
(imię i nazwisko lub nazwa właściciela)1) 

 

ul. Ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 15  

                                                                                                                                                  

21-010 Łęczna                                                                  

                  (adres właściciela)1)                                                                                         Starostwo Powiatowe                                                                                                                                                                                                                 

 

56030204123                                                                                                                        Łęczna                  
(nr PESEL lub REGON1)2/data urodzenia3)                                                                               

 

 
Wnoszę o rejestrację - czasową rejestrację w celu ........................................................................................................ 

-wyrejestrowanie i zawiadamiam o nabyciu/zbyciu 4)  następującego pojazdu: 

1) rodzaj pojazdu i przeznaczenie SAMOCHÓD SOSBOWY 

2) marka, typ, model FIAT SEICENTO 

3) rok produkcji 2005 

4) numer VIN / nr nadwozia, podwozia lub ramy XYZ12V5ZZ89912TZW 

5) dotychczasowy numer rejestracyjny - 

6) numer karty pojazdu, jeżeli była wydana KP/AAA 1212123 

7) sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE dnia5) 23.02.2021 r. 

Data nabycia/zbycia4) dotychczas zarejestrowanego pojazdu ........................................................................ 

Do wniosku załączam następujące dokumenty:  

1. Faktura nr 15/02/2021 z dnia 23.02.2021 r. AUTO-KOMIS (nazwa sprzedającego) 

jeśli masz więcej niż jeden dokument własności (umowę, fakturę, umowę darowizny) wpisz w 

załącznikach wszystkie dokumenty 

2.   dowód rejestracyjny niemiecki 2 części (francuski, belgijski 2 część itp.) 

3.   Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym 000001/015/LLE/2021 + dokument identyfikacyjny 

pojazdu  

4.   Akcyza PZAS/001/0610/2021 (przy pojazdach sprowadzony spoza UE odprawa celna np. niemiecka + 

tłumaczenie + akcyza lub odprawa celna z Polski) 

5.   Oświadczenie o dacie sprowadzenia pojazdu do Polski 

6. Oświadczenie o braku tablic (jeśli pojazd został sprowadzony bez tablic)  

7.   CEIDG (wypis z centralnej ewidencji działalności gospodarczej) 

Wnoszę o wydanie tablic rejestracyjnych indywidualnych   

o następującym wyróżniku pojazdu6): .................................  

        

 Wnoszę o wydanie tablic samochodowych  zmniejszonych: tak/nie6)      
 

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

        

                                                                                                                                        ........... Jan Kowalski ..................                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        (podpis właściciela) 

_________ 
Objaśnienia do odnośników znajdują się na odwrocie wniosku 

 
1)W przypadku wniosku składanego przez podmiot, o którym mowa w art. 73 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. –  Prawo o ruchu drogowym, we wniosku 

podaje się dane tego podmiotu oraz właściciela pojazdu. 



2)Numer REGON podaje się, gdy właścicielem pojazdu jest przedsiębiorca.  
3)Datę urodzenia wpisują tylko cudzoziemcy, którzy nie mają ustalonego nr  PESEL. 
4)Niepotrzebne skreślić. 
5)Wypełnia się w przypadku pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, rejestrowanego po 
raz pierwszy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, gdy datą sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest dzień po dniu 31 

grudnia 2019r.  
6)Wypełnia się, jeżeli właściciel pojazdu wnosi o wydanie tablic indywidualnych zamiast tablic zwyczajnych albo tablic samochodowych zmniejszonych. 


