
Starosta Powiatu Piskiego 
Wydział Komunikacji i Transport 

Pisz, __________ 
 

 

 

* Zaznaczyć właściwe 

  

WNIOSEK 
 

Numer rejestracyjny  

Marka/typ/model __________________________________________________________________ 

Numer podwozia VIN  

1. Wnoszę o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego z uwagi na*:  

□ Brak miejsca na kolejne wpisy terminów następnego badania technicznego 

□ Zmianę adresu zamieszkania/ siedziby na _______________________________________ 

□ Zmianę nazwiska/ nazwy właściciela ___________________________________________ 

Jednocześnie wnioskuję o wydanie pozwolenia czasowego na okres wydania nowego dow. rej. 
 

2. Wnoszę o wydanie wtórnika*: 
□ Dowodu rejestracyjnego □ Nalepki kontrolnej □ Pozwolenia czasowego 

□ Karty pojazdu □ Znaków legalizacyjnych 

□ Tablicy/ tablic rejestracyjnych: 

□ Jednorzędowa 

□ dwurzędowa 

□ Dodatkowej tablicy BAGAŻNIK 

Z powodu: □ zagubienia □ zniszczenia □ kradzieży w dniu ________ 

Powyższe oświadczenie składam zgodnie ze stanem faktycznym i ze świadomością 
odpowiedzialności karnej z art. 233§1KK za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy. 

Do wniosku załączam*: 
□ Dowód rejestracyjny seria i numer DR/__ __ __ ___________ 
□ Kartę pojazdu seria i numer KP/__ __ __ _____________ 
□ Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym z dnia _____-_____-_________ 
□ Polisa OC ważna do _____-_____-___________ Zakład ubezpieczeń ________________________ 
□ Inne __________________________________________________________________________ 
 
 

______________________________________ 
(czytelny podpis właściciela/właścicieli)    

 
 
 

WŁAŚCICIEL 

________________________________________ 

(imię i nazwisko/ nazwa przedsiębiorcy) 

________________________________________ 

________________________________________ 

(adres właściciela) 

________________________________________ 

(PESEL/REGON) 

WSPÓŁWŁAŚCICIEL 
_______________________________________ 

(imię i nazwisko/ nazwa przedsiębiorcy) 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

(adres właściciela) 

_______________________________________ 

(PESEL/REGON) 
 
Numer kontaktowy ____________________ 

 

   -------      

                 



 

 

Na podstawie przedłożonego wniosku i załączonych dokumentów wydano: 
 

□ Pozwolenie czasowe seria/numer _________________________ , którego odbiór kwituję 
 
 
Pisz, _________________     ____________________________ 

(czytelny podpis właściciela/właścicieli) 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

□ Dowód rejestracyjny seria i numer    ______________________ 

□ Karta pojazdu seria i numer     ______________________ 

□ Nalepka kontrolna seria i numer     ______________________ 

□ Znaki legalizacyjne seria i numer     ______________________ 

□ Tablicę rejestracyjną ilość i numer    ______________________ 

 

 

Pisz, _________________     ____________________________ 
(czytelny podpis właściciela/właścicieli) 

 

 
 
 
 
 
Oświadczam ,że :    

□ utraciłem /am dowód rejestracyjny , 
□ utraciłem/am pozwolenie czasowe , 
□ utraciłem/am tablicę/tablice rejestracyjne , 
□ utraciłem/am nalepkę kontrolną , 
□ nalepka kontrolna uległa uszkodzeniu , 
□ utraciłem/am kartę pojazdu . 

 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia  
 
 
                                                                                           ………………………………………………… 
                                                                                                   (data i czytelny podpis ) 
 

 


