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WSO-29 

     Szczecin, dn. ......................... 

 

WŁAŚCICIEL        WSPÓŁWŁAŚCICIEL 
 

 ....................................................       .............................................................. 
(imię i nazwisko lub nazwa firmy)¹     (imię i nazwisko lub nazwa firmy)¹ 
 

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

 

……………………………………..        …………………………………………… 
(adres zamieszkania lub siedziba)¹     (adres zamieszkania lub siedziba)¹ 

 

.....................................................       .............................................................. 
(nr Pesel lub REGON/ data urodzenia)³     (nr PESEL lub REGON/ data urodzenia)³ 

 

.....................................................     
(urząd skarbowy)  
  

..................................................... 
(nr tel. komórkowy do powiadomienia SMS)² 

 

 

WNIOSEK 

 
 

Wnoszę o: (właściwe zaznaczyć- X)  rejestrację  czasową rejestrację w celu ............................................  wyrejestrowanie4  

następującego pojazdu: 

 

1. Rodzaj pojazdu i przeznaczenie........................................................................ .............................................................. 

2. Marka, typ, model .......................................................................................................................................................... 

3. Rok produkcji ...............................,  kolor ..................................................................................................................... 

4. Numer identyfikacyjny VIN/numer nadwozia (podwozia) ........................................................................................... 

5. Dotychczasowy numer rejestracyjny.............................................................................................................................. 

6. Sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE dnia5 …………………………………………………… 

7. Data nabycia/zbycia6 dotychczas zarejestrowanego pojazdu ………………………………………………………… 
 

Do wniosku załączam następujące dokumenty:(właściwe zaznaczyć- X) 

 

dowód rejestracyjny,  badanie techniczne,   upoważnienie, 

 świadectwo homologacji WE,     tłumaczenia, 

 tablice rejestracyjne,  oświadczenie,    ……………….................................................. 

 umowa sprzedaży,   akcyza,    ……………….................................................. 

 faktura zakupu,    odprawa celna,   ……………….................................................. 

 

     Wnoszę o: 

1. Zachowanie dotychczasowych tablic rejestracyjnych  

2. wydanie tablic indywidualnych o wyróżniku pojazdu: ………………………………………………………….7 

3. wydanie tablic rejestracyjnych:        2 długie lub  1 długa + 1 kwadrat 

(właściwe naznaczyć- X)    1 długa  lub   1 kwadrat 

 dodatkowa tablica na bagażnik-  długa lub  kwadrat 

 samochodowych zmniejszonych (wymagane oświadczenie na odwrocie) 

 

Pojazd posiada a) rodzaj paliwa podstawowego: (właściwe zaznaczyć- X)  ON,benzyna,energia elektryczna 

 

 b) rodzaj paliwa alternatywnego: …………………………………………. 

 

 

Oświadczam, że podane we wniosku dane i informacje są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.  

 

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

(podpis właściciela pojazdu) 

 

 

 



 

Oświadczenie (dotyczy pojazdów rejestrowanych po raz pierwszy w RP) 

 

Oświadczam, że wiem o obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. Zobowiązuje się do 

przedłożenia umowy ubezpieczenia OC w dniu odbioru dowodu rejestracyjnego pojazdu.  

           ………………………………….. 

           (data i podpis właściciela pojazdu) 

 

Oświadczenia (warunkowa czasowa rejestracja pojazdu z urzędu- brak akcyzy i/lub odprawy celnej) 

 

Oświadczam, że w okresie od warunkowej czasowej rejestracji pojazdu do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana w 

zakresie własności pojazdu, którego dane są we wniosku.  

Jednocześnie zobowiązuje się do dostarczenia brakujących dokumentów do dnia  ……………… oraz zwrotu pozwolenia czasowego 

przed upływem terminu, a w przypadku braku wymaganych dokumentów również do zwrotu tablic rejestracyjnych.  

 

…………………………………… 

(data i podpis właściciela pojazdu) 

 

Oświadczenie (dotyczy pojazdów sprowadzonych z zagranicy) 

 

Oświadczam, że pojazd, którego dane są we wniosku: 

1. został sprowadzony z zagranicy bez tablic rejestracyjnych,* 

2. został sprowadzony z tablicami rejestracyjnymi nr ……………………., co do których zachodzi konieczność zwrotu do 

organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony. * 

W związku z powyższym do wniosku o rejestrację nie dołączam tablic rejestracyjnych.  
*niepotrzebne skreślić 

           …………………………………. 

           (data i podpis właściciela pojazdu) 

 

Oświadczenie (dotyczy rejestracji pojazdu z dodatkową tablicą na bagażnik) 

 

Oświadczam, że dodatkową tablicę rejestracyjną wydaną na bagażnik utraciłem.  

 

           …………………………………. 

           (data i podpis właściciela pojazdu) 

 

Oświadczenie (dotyczy pojazdów ze zmniejszoną tablicą rejestracyjną) 

 

Oświadczam, że pojazd posiada zmniejszone wymiary miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczania tablic 

rejestracyjnych.  

 

           …………………………………. 

           (data i podpis właściciela pojazdu) 

 

 

Oświadczanie (dotyczy dostarczenia tablic rejestracyjnych w celu ich legalizacji) 

 

Oświadczam, że zobowiązuję się do dostarczenia tablic rejestracyjnych przy odbiorze dowodu rejestracyjnego w celu ich legalizacji. 

Oświadczam również ,że tablice są czytelne i utrzymane w należytym stanie oraz że są zgodne z obowiązującym wzorem  ( tablice 

rejestracyjne oznaczone gwiazdkami UE) 

 

         

           …………………………………. 

          (data i podpis właściciela pojazdu) 

 

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

wniosku składanego przez podmiot, o którym mowa w art. 73 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym, we wniosku 

podaje się dane tego podmiotu oraz właściciela pojazdu. 
2 Nieobowiązkowe. 
3 Numer REGON podaje się, gdy właścicielem jest osoba prawna, datę urodzenia wpisują tylko cudzoziemcy, którzy nie mają nr PESEL. 
4 Dotyczy demontażu/kasacji, kradzieży, wywozu za granicę, udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu. 
5 Wypełnia się w przypadku pojazdu nie będącego pojazdem nowym, sprowadzonego  terytorium państwa członkowskiego UE rejestrowanego po raz 

pierwszy na terytorium RP, gdy datą sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego UE jest dzień po dniu 31 grudnia 2019r. 
6 Niepotrzebne skreślić. 
7 Wypełnia właściciel, jeżeli wnosi o wydanie tablic indywidualnych zamiast tablic zwyczajnych.  

 


