
 
WNIOSEK 

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

                    (miejscowość i data) 
                   

   ……........................................................................................             ............................................................................................ 
        (imię i nazwisko lub nazwa właściciela*)                        (imię i nazwisko lub nazwa współwłaściciela*) 
 

       .............................................................................................            .............................................................................................                 
 (adres właściciela/siedziba*)                                                             (adres współwłaściciela/siedziba*) 

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

(nr PESEL lub REGON*)**/ data urodzenia ***           (nr PESEL lub REGON*)**/ data urodzenia *** 
 
 

         Starosta Puławski  
        aleja Królewska 19  
        24-100 Puławy 

 
1. Marka, typ, model    ....................................................................................................................... 

2. Numer rejestracyjny pojazdu  .......................................................................................................... 

3. Numer VIN / nr nadwozia, podwozia lub ramy 

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

I. Wnoszę o wymianę dowodu rejestracyjnego z powodu****: 

a)          zmiany danych ................................................................................................................................, 

b) ....    braku miejsca na wpisanie badania technicznego. 

II. Wnoszę o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego z powodu****: 

a)         zagubienia (data utraty) .............................................., 

b) ....    kradzieży (data utraty) ............................................, 

c) ....    zniszczenia, 

d)          wnoszę o wydanie pozwolenia czasowego. 

       
III. Wnoszę o wydanie****: 

a)         wtórnika karty pojazdu, 

b)          wtórnika znaków legalizacyjnych, 

c)          wtórnika nalepki kontrolnej, 

d)          trzeciej tablicy rejestracyjnej (bagażnik). 

IV. Wnoszę o wydanie wtórnika tablicy (tablic) rejestracyjnych/trzeciej tablicy rejestracyjnej 

(bagażnik)****: 

a)          samochodowej jednorzędowej (podłużnej) szt.……..………, 

b)           samochodowej dwurzędowej (kwadrat) szt.…..………, 

c)           motocyklowej, 

d)           motorowerowej, 

e)               zmniejszonej. 

z powodu: kradzieży, zagubienia, zniszczenia ****. 
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V. Wnoszę o wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez****: 

a)         organ kontroli ruchu drogowego, 

b)         inny organ. 

VI. Inne****: 

a)            wnoszę o zmianę numeru rejestracyjnego z powodu ……………………………………………..................................................... 

b)            wnoszę o wydanie kserokopii .......................................................................................................................  

c)            wnoszę o wydanie zaświadczenia ...................................................................................................................  

d)            wnoszę o wydanie pozwolenia czasowego na badanie techniczne .......................................................................................... 

Cel wydania  ..........................................................................................................................................................  

……………………………………………………………………………………………………………..................................................................... 

 
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny. 
§ 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 od 6 miesięcy do lat 8. 
 
Wskazać okoliczności utraty / zagubienia****………………………………........................................................................... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
Do wniosku dołączam następujące dokumenty: 

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

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

3. ...............................................................................................................................................................................................................................                                                                                                                             
   
 
                                                                                                                                                                                                                ……… …………………………………………………………………………………… 
                                                                                                                                                                                                                                       (czytelny podpis właściciela/współwłaściciela) 
                                                                                                                                                                                                                                 
Oświadczam, że składam powyższy wniosek (dotyczy pkt. II, III, IV) za zgodą większości współwłaścicieli. 
 
 
                                                                                                                                                                ……… …………………………………………………………………………………… 
                                                                                                                                                                                                                                       (czytelny podpis właściciela/współwłaściciela) 
 

 

                                                                                              ( wypełnia urząd) 
Dnia……………………..……………………wydano: 
 

I. Dowód rejestracyjny (wtórnik) seria nr…………………………………… 
 

II. Kartę pojazdu (wtórnik) seria numer……………………………………… 
 

III. Nalepkę kontrolną (wtórnik) seria numer………………………………… 
 

IV. Tablice rejestracyjne (wtórnik) o wyróżniku LPU……………………… 
 

V. Inny dokument (podać jaki ?)………………………………….................. 
 

 
  
                                                                                                                                                                                                                            ………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                                                                                                                                                       (czytelny podpis właściciela/współwłaściciela) 
 
 
* W przypadku wniosku składanego przez podmiot o, którym mowa w art. 73 ust. 2 i 5 ustawy z dna 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 
drogowym, we wniosku podaje się dane tego podmiotu oraz właściciela pojazdu. 
** Datę urodzenia podaje się w przypadku osób nie posiadających numeru PESEL. 
***Numer REGON podaje się, gdy właścicielem pojazdu jest przedsiębiorca. 
****Właściwe zaznaczyć. 
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