
                            Wniosek    Biłgoraj …………………….. 

                   STAROSTA 

               BIŁGORAJSKI                          

Dane właściciela: 

……………………………………………… 
Nazwisko, imię (nazwa właściciela) 

……………………………………………… 

……………………………………………… 
Adres 

……………………………………………… 
nr PESEL lub REGON* 

……………………………………………… 
telefon kontaktowy / adres e-mail (dobrowolnie) 

Dane współwłaściciela/współwłaścicieli: 

…………………………………………………………… 
Nazwisko, imię (nazwa właściciela) 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 
Adres 

…………………………………………………………… 
nr PESEL lub REGON* 

…………………………………………………………… 
telefon kontaktowy / adres e-mail (dobrowolnie) 

Wnoszę o rejestrację – czasową rejestrację w celu…………………………………………………….: 

- wyrejestrowanie** i zawiadamiam o nabyciu/zbyciu*** następującego pojazdu: 

1. rodzaj pojazdu i przeznaczenie – osobowy, ciężarowy, itp.***………………………………………………… 

2. marka, typ, model ……………………………………………………………………………………................ 

3. rok produkcji ……………………………  4. kolor nadwozia ………………………………………… 

5. numer identyfikacyjny VIN/ nr nadwozia (podwozia):  

__________________________________

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

7. seria i numer karty pojazdu: KP/____________________

    rodzaj nadwozia: sedan, hatchback, kombi, van, coupe***, inne…….……………. 

    rodzaj paliwa: benzyna / olej napędowy***, paliwo alternatywne: LPG / CNG***, inne…………………… 

8. sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE dnia*****…………………… 

Data nabycia/zbycia*** dotychczas zarejestrowanego pojazdu…………………… 

Do wniosku załączam następujące dokumenty: 

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

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

3. ……………………………………………………………………………………………………………………. 

4. ……………………………………………………………………………………………………………………. 

5. ……………………………………………………………………………………………………………………. 

6. ……………………………………………………………………………………………………………………. 

7. ……………………………………………………………………………………………………………………. 

8. ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Dodatkowo wnoszę o**: 

 wydanie wtórnika  tablicy rejestracyjnej – sztuk…., jednorzędowa/dwurzędowa*** z powodu………….….. 

 wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika 

 wydanie wtórnika karty pojazdu z powodu ………………………….................................................................. 

Oświadczenie (w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy)*** 

Oświadczam, że tablica/e rejestracyjna/e nr……………………. pojazdu marki……………………………......... 

a) Podlega/ją zwrotowi do organu rejestrującego w państwie, z którego pojazd został sprowadzony 

b) Pojazd został sprowadzony bez tablic rejestracyjnych. 

Wnoszę o wydanie tablic rejestracyjnych indywidualnych o następującym wyróżniku.**** 

L____________Format tablic: jednorzędowe/jednorzędowa + dwurzędowa*** 

Wnoszę o wydanie tablic samochodowych zmniejszonych: tak/nie**** 

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

* Numer REGON podaje się, gdy właścicielem jest przedsiębiorca 

** Zaznaczyć właściwe      ....………….………………………………………… 

*** Niepotrzebne skreślić        (podpis/y właściciela/li pojazdu  / pełnomocnika) 

**** Wypełnia właściciel, jeżeli zwraca się o wydanie tablic indywidualnych, lub zmniejszonych 

***** 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 31 grudnia 2019r. 
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