PREZYDENT MIASTA
DĄBROWA GÓRNICZA

___________________________________________________________________________
DRUK NR 16

A.

Dąbrowa Górnicza, dnia .........................

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

Wnioskodawca
/DRUKOWANYMI LITERAMI/
.......................................................................

_ _- _ _ _.......................................................

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

Adres zameldowania/siedziba
/DRUKOWANYMI LITERAMI/

Nr telefonu kontaktowego, e-mail

Nr PESEL/REGON*
**************************************************
......................................................................
Współwłaściciel
/DRUKOWANYMI LITERAMI/
......................................................................

_ _ -_ _ _......................................................
Adres zameldowania/siedziba
/DRUKOWANYMI LITERAMI/
Nr PESEL/REGON*

WSPÓŁWŁASNOŚĆ.......................................................................................
/ np. w przypadku banku, lub większej ilości właścicieli /

........................................................................................................................................
PROSZĘ O REJESTRACJĘ POJAZDU NABYTEGO W DNIU ...................................
DANE POJAZDU:
•Rodzaj pojazdu .....................................Rodzaj nadwozia ……………........................
( np.sedan, hatchback,skrzynia,furgon itp.)

•Marka .................................................., Typ, model ...................................................,
•Nr identyfikacyjny (VIN, podwozia,nadwozia) ............................................................,
•Dotychczasowy nr rejestracyjny ..............., Kolor ......................................................,
•Rodzaj paliwa ………………………………, Rok produkcji (budowy) .........................,
•Nr karty pojazdu ..........................................................................................................
Rodzaj tablic rejestracyjnych: /właściwe podkreślić/
-jednorzędowe(długie)
-jednorzędowa(długa)
-motocyklowa

-jednorzędowa+dwurzędowa(długa+kwadrat)
-dwurzędowa(kwadrat)
-motorowerowa

PONADTO PROSZĘ O WPISANIE NASTĘPUJĄCYCH ADNOTACJI : np. Hak, L, Taxi,
GAZ-LPG, ..........................................................................................................................
DO WNIOSKU ZAŁĄCZAM NATĘPUJĄCE DOKUMENTY :
1 ) ..................................................................5 ) .......................................................................
2 ) ................................................................. 6 ) .......................................................................
3 ) ..................................................................7 ) ......................................................................
4 ) …………………………………………........8 ) …………………………………………............
VERTE

2
Pouczony o odpowiedzialności karnej ( art. 233 §1 KK, art. 75 § 1 KPA, art. 535 §1 KC ).
Oświadczam, że odebrałem i posiadam przedmiotowy pojazd

........................................
podpis wnioskodawcy/ów

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej informuje, że Pana /i/ dane osobowe
są przetwarzane przez tutejszy urząd zgodnie z przepisami prawa wyłącznie w celu realizacji zadań
związanych z ewidencją pojazdów. Ma Pan /i/ prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
Obowiązek podawania danych osobowych wynika z art. 73 ust. 1 i art. 78 ust. 2 ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. 2012 poz.1137 ).

........................................
podpis wnioskodawcy/ów

Wnoszę o wydanie tablic rejestracyjnych indywidualnych o następującym wyróżniku pojazdu:
...................................... **
............................................
podpis wnioskodawcy/ów
...............................................
/PODPIS PRACOWNIKA
PRZYJMUJĄCEGO WNIOSEK/

B.
Dokonano rejestracji czasowej z urzędu i wydano pozwolenie czasowe seria ..........
nr ............................... i tablice rejestracyjne nr ...................... , wraz z kompletem
znaków legalizacyjnych .................................. nalepką kontrolną ......................... oraz
kartą pojazdu nr ………………………………… w dniu ..................................................
Potwierdzam odbiór dokumentów załączonych do wniosku

...................................................
podpis wnioskodawcy/ów

*
numer REGON podaje się, gdy właścicielem pojazdu jest przedsiębiorca
** wypełnia właściciel, jeżeli wnosi o wydanie tablic indywidualnych zamiast tablic zwyczajnych
Art. 233. § 1. 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 lat 3
__________________________________________________________________________________________
WSZELKIE INFORMACJE NA TEMAT OPŁAT ORAZ SPOSOBU ZAŁATWIENIA SPRAW ZNAJDUJĄ SIĘ
W KARTACH INFORMACYJNYCH WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I DROGOWNICTWA
URZĄD MIEJSKI, UL. GRANICZNA 21, 41 - 300 DĄBROWA GÓRNICZA TEL. 032 2956700 /CENTRALA/
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DROGOWNICTWA – REFERAT KOMUNIKACJI TEL. 032 2956781.

