
W N I O S E K

A*
Turek, dnia......................................

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

....................................................
imię i nazwisko lub nazwa właściciela

....................................................      Starostwo Powiatowe
   w Turku

....................................................                        Wydział Komunikacji 
adres właściciela

...............................................................
           nr PESEL lub REGON**

Wnoszę o rejestrację – wyrejestrowanie *** następującego pojazdu:

1. rodzaj pojazdu i przeznaczenia............................................................................................................

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

3. rok produkcji .......................................................................................................................................

4. nr identyfikacyjny  VIN /nr nadwozia (podwozia,  ramy)...................................................................

5. dotychczasowy numer rejestracyjny....................................................................................................

6.   numer karty pojazdu.....................................................................................................................
        UWAGA: OBOWIĄZKOWO DOŁĄCZYĆ TABLICE REJESTRACYJNE
Do wniosku załączam następujące dokumenty:

1..................................................................................................................................................................

2..................................................................................................................................................................

3..................................................................................................................................................................

4..................................................................................................................................................................

5..................................................................................................................................................................

6..................................................................................................................................................................

Wnoszę o wydanie tablic rejestracyjnych indywidualnych

o następujący wyróżniku pojazdu ...........................................***
*       Wypełnia właściciel
**      Numer REGON podaje się , gdy właścicielem
          pojazdu jest przedsiębiorca
***   Niepotrzebne skreślić

                                                                                                      .......................................................
**** Wypełnia właściciel jeżeli wnosi o wydanie                                          podpis właściciela
          tablic indywidualnych



Niezbędne dokumenty:
1. dowód własności pojazdu
2. dowód rejestracyjny jeżeli pojazd był zarejestrowany
W  przypadku  pojazdu  w  stosunku  do  którego  zgłoszono  utratę,  kradzież  zagubienie  lub
zniszczenie dowodu rejestracyjnego wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdu za
granicą, zamiast dowodu rejestracyjnego właściciel pojazdu dołącza wydany przez ten organ
wtórnik  dowodu  rejestracyjnego  albo  zaświadczenie  wystawione  przez  organ  rejestrujący
właściwy  ze  względu  na  miejsce  ostatniej  rejestracji,  potwierdzające  dane  zawarte  w
zagubionym dokumencie oraz zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji w kraju
lub za granicą potwierdzające zgłoszenie kradzieży tego dokumentu,
3.  dowód  odprawy  celnej  przywozowej,  jeżeli  pojazd  został  sprowadzony  z  terytorium
państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej
4.  dokument  potwierdzający  zapłatę  akcyzy  na  terytorium  kraju  albo  dokument
potwierdzający  brak  obowiązku  zapłaty  akcyzy  na  terytorium  kraju  albo  zaświadczenie
stwierdzające zwolnienie od akcyzy, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony
z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy.
5. zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane
albo dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokumentu wydany przez właściwy organ państwa
członkowskiego potwierdzający wykonanie oraz termin ważności badania technicznego
6. tablice rejestracyjne a w przypadku ich braku stosowne oświadczenie
Opłaty:
1. dowód rejestracyjny - 54 zł
2. tablice rejestracyjne:
- samochód - 80 zł
- przyczepa - 40 zł
- motocykl, ciągnik - 40 zł
- motorower - 30 zł
- indywidualne - 1.000 zł
- nalepka kontrolna - 18,50 zł
3. komplet znaków legalizacyjnych - 12,50 zł
4. pozwolenie czasowe - 13,50 zł
5. karta pojazdu: 75 zł
opłata ewidencyjna:
- 0,50 zł za wydanie dowodu rejestracyjnego
- 0,50 zł za wydanie pozwolenia czasowego,
- 0,50 zł za wydanie zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych
- 0,50 zł za wydanie nalepki kontrolnej
- 0,50 zł za wydanie karty pojazdu


