
WNIoSEK
Organ rłlaścirr,1 do sprarl re_jcstracji pojazdorr STAROSTWO POWIATOWE W KOSCIANIE

wydział komunikacii i
Dane właściciela: Współwłaściciel /e:

Nazrr rsko. ttrrię / nazrr a Nazwisko, imię / nazwa

adres / sicclzrba adres / siedztba

kod pocztowy, miejscowość kod pocztorrr,_ nlrejscorr ość

nr PESEL lub REGON* / data urodzenia** tu PES]-.L lLrb REG()Nx / clata ufodzcllia*x

telefon kontaktoMT/*** / adres e-mail***

Num er rejestracyj ny poj azdu : 1_1_1_1_1_1_1_1_1
Marka, typ, model:

1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1
numer identyfikacyjny VlN - nr nadwozia / podwozia (ramy)

1. Wnosze o wydanie wtórnika dowodu reiestracyinego poiazdu z Dowodu****:
! zagubienia oryginafu f] kradzien, on ginaltl

2. Wnosze o rv_vdanie rr-tórniliłr (rr-tórnil<órr)****:

! łu.rypojazdu ! znaków legalizacyjnych
! rrzrlepki kontrolnc.j tla szr be ! tablic /r rejcstracr jrrcj ( l

! dodatkorrel tablicr rc.jestracr jnej (ozrtaczenie bagaznika)

|] znl,s,lc rcńa on,ginalrt

fl pozrr-olcnia czlsorvego
sĄ. l). s,Ą. - jcdnorzędorł,e / drrtrrzędo\\,c)*xx*

z powodu

3. Wnoszc o rr-vdanie don,odu rciestracvinego zatrzvmanego Drzez****:

I organ kontroli ruchu drogowego

4. Inne****:

! stację kontroli pojazdów

! wnosrę o wydanie dodatkowej tabliry Ęestracyjnej (oznaczeniebagażnlka): jednorzędowej / dwurzędowej
f] wnoszę o wydanie potwierdzonej / zv,ykłejkserokopii

wnoszę o wydanie zaświadczeńapotwierdzającego dane zawartęw zagubionym dowodzie rejestraryjnym / karcie pojazdu
! wnosrę o W}rynianę dowodu rejestraryjnego z powodu braku miejsca na kolejne vpisy terminów badań technicznych

5. Wnosze o zmianę danych rł, dowodzie reiestracyin_vm dotvczacvchx***:
! danr-clr teclrnicznlclr pojazdu

! rodzaju lub przeznaczenia pojazdu na

! adresu zatneldorr-ania / sicdzibr rut

! nazrr iska / nazr,vl na

! dopisania / wykreślenia współwłaściciela

! wpisu adnotacji: (HAK, GAZ,TAXI,L - naŃa jazy, VAT" E[]RO i inne)

Do wniosku zalączam nastepu iące dokumenty****:

! dowód rejestracyjny pojazdu

l pełnomocnictwo
D UaOanle techniczne pojazdu ! karta po_jazdrr

Zapoznałem

(lodpisl,rvlaścicielir / li po.iłrzdu / pelnomocnikir)

r Nl-rr,", RECON porla.je się. gd1 u,laścicielcrlr po1azclri.jcst przedsicbiorca,** Datę trrodzenilr lrpisrrją cudzozictllcl,. którzv rrie maja rLstalolrego nr PESLI-,*** Podanic tlclr darllclr jest clobrorr olltc,
\Ą llśe l\\e 7a,/]1cel\ c,

! ubezpieczenie OC

się z klauzulą RODO


