
Dane właścicielaDane właściciela Współwłaściciel/eWspółwłaściciel/e Głubczyce, dnia............................

Starostwo PowiatoweStarostwo Powiatowe

w Głubczycachw Głubczycach

Wydział Komunikacji i TransportuWydział Komunikacji i Transportu

….......................................................................... …..........................................................................

(imię i nazwisko lub nazwa firmy) (imię i nazwisko lub nazwa firmy)

….......................................................................... …..........................................................................

(adres zamieszkania lub siedziba) 1 (adres zamieszkania lub siedziba) 1

−− …................................. −− ….................................

(kod pocztowy, miejscowość) (kod pocztowy, miejscowość)

….......................................................................... …..........................................................................

(nr pesel lub REGON / data urodzenia) 2 (nr pesel lub REGON / data urodzenia) 2

…..........................................................................

(urząd skarbowy)

WNIOSEKWNIOSEK

Marka pojazdu: …....................................................................; Numer rejestracyjny: …............................................................................

1. Wnoszę o: 1. Wnoszę o: (właściwe zaznaczyć znakiem 'X')

- wydanie decyzji o nadaniu i umieszczeniu cech identyfikacyjnych pojazdu:

- zbudowanego przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, którego markę określa się jako 

„SAM”;

- w którym dokonano wymiany ramy lub podwozia na odpowiednio ramę lub podwozie bez numeru fabrycznego;

- odzyskanego po kradzieży, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu;

- nabytego na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa,

w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu;

- w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu, a prawomocnym orzeczeniem sądu zostało ustalone 

prawo własności pojazdu;

- w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego lub w czasie 

naprawy;

- zabytkowego, w którym cecha identyfikacyjna nie została umieszczona;

- wyrażenie zgody na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej pojazdu:

- w którym wystąpił brak, utrata lub zniszczenie tabliczki znamionowej;

- w którym nastąpiła utrata aktualności treści tabliczki znamionowej w zakresie określenia cech identyfikacyjnych pojazdu.

Powyższe oświadczenie złożyłem (am) zgodnie z prawdą i stanem faktycznym, świadomy(a) odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego 

(„Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje 

nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do 6 m-cy do lat 8”).

2. Do wniosku załączam następujące dokumenty:2. Do wniosku załączam następujące dokumenty: (właściwe zaznaczyć znakiem 'X')

- dowód rejestracyjny pojazdu; - potwierdzenie wniesienia opłat;

- karta pojazdu; - ….......................................................................

- opinia rzeczoznawcy samochodowego; - ….......................................................................

- upoważnienie; - ….......................................................................
\

    .................................................................................... ….........................................................................................

(telefon kontaktowy) (podpis wnioskodawcy)

1. Należy wpisać adres, pod którym właściciel zamieszkuje z zamiarem stałego pobytu lub adres siedziby w przypadku osób prawnych.

2. Numer REGON podaje się, gdy właścicielem jest osoba prawna. Datę urodzenia wpisują tylko cudzoziemcy, którzy nie mają numeru PESEL.



DataData Podpis i pieczątkaPodpis i pieczątka

Wniosek przyjął:Wniosek przyjął:

Załatwił sprawę / odrzucił dokumenty:Załatwił sprawę / odrzucił dokumenty:

Wydał dokumenty:Wydał dokumenty:


