WNIOSEK
A*

Turek, dnia......................................
....................................................
....................................................
imię i nazwisko lub nazwa właściciela

....................................................
....................................................
adres właściciela

Starostwo Powiatowe
w Turku
Wydział Komunikacji

...............................................................
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
tablic indywidualnych

.......................................................
podpis właściciela

Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terytorium RP
Niezbędne dokumenty:
1. dowód własności pojazdu
2. wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji
3. karta pojazdu
4. dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak
obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzjące zwolnienie od akcyzy,
jeżeli samochód został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest
rejestrowany po raz pierwszy (nie dotyczy pojazdów nowych wyprodukowanych w kraju)
5. Wniosek

Rejestracja używanego pojazdu zakupionego na terytorium RP
Niezbędne dokumenty:
1. dowód własności pojazdu,
2. karta pojazdu, jeżeli była wydana,
3. dowód rejestracyjny pojazdu,
4. tablice rejestracyjne,
5. zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane,
Opłaty
1. dowód rejestracyjny - 54 zł
2. tablice rejestracyjne:
- samochód - 80 zł
- przyczepa - 40 zł
3. motocykl, ciągnik - 40 zł
4. motorower - 30 zł
5. indywidualne - 1.000 zł
6. nalepka kontrolna - 18,50 zł
7. komplet znaków legalizacyjnych - 12,50 zł
8. pozwolenie czasowe - 13,50 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

