Katowice, dnia …..........................r.

WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM

Urząd Miasta Katowice
Biuro Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
40-028 Katowice ul. Francuska 70
Wniosek o rejestrację pojazdu*
Właściciel pojazdu:

Współwłaściciel/e

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

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

Nazwisko, imię (nazwa osoby prawnej)

Nazwisko, imię (nazwa osoby prawnej)

…......................

Katowice

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

kod pocztowy

kod pocztowy, miejscowość

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

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

ulica, nr domu, nr lokalu

ulica, nr domu , nr lokalu

│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│
**

Nr PESEL lub REGON /data urodzenia

…................................

**

│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│
Nr PESEL lub REGON**/data urodzenia**

Nr Urzędu Skarbowego.............

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

Nr Urzędu Skarbowego........

Nr dowodu osobistego

Nr dowodu osobistego

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

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

telefon komórkowy/adres e-mail

telefon komórkowy/adres e-mail

Wnoszę o ***-rejestrację, - czasową rejestrację w celu …................................................................................
niżej wymienionego pojazdu:
1. rodzaj pojazdu.................................................................................................................................................
2. marka, typ, model …...............................................................................................................................
3. rok produkcji │__│__│__│__│ kolor pojazdu ….......................................................................................
4. numer identyfikacyjny VIN, nr nadwozia, podwozia, ramy (pełny)

│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│
5. dotychczasowy nr rejestracyjny │__│__│__│__│__│__│__│__│
6. numer karty pojazdu

KP │__│__│__│

│__│__│__│__│__│__│__│

7. rodzaj paliwa …...................................................................................................
***

Do wniosku załączam :

 - dokument potwierdzający nabycie prawa własności (umowa kupna, faktura itp.) z dnia ….............................................................................
 - dowód rejestracyjny pojazdu
 - karta pojazdu
 - tablice rejestracyjne
 - wyciąg ze świadectwa homologacji (świadectwo zgodności WE + oświadczenie)
 - zagraniczna umowa kupna sprzedaży lub faktura z dnia …............................................................... + tłumaczenie
 - zagraniczny dowód rejestracyjny + tłumaczenie
 - zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym
 - zaświadczenie VAT 25
 - potwierdzenie zapłaty akcyzy lub dokonania odprawy celnej przywozowej
 - opłata recyklingowa lub zaświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci recyklingu
 - dowód uiszczenia opłaty:*** - za rejestrację pojazdu, - skarbowej
 - inne …...............................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................
Rodzaj tablic rejestracyjnych:***

podłużne, kwadratowe, podłużna + kwadratowa

Proszę o wydanie tablic rejestracyjnych: zabytkowych / indywidualnych o następującym wyróżniku:***
│S│__│ │__│__│__│__│__│ /3 do 5 liter, z czego co najwyżej dwie ostatnie mogą być zastąpione cyfrą/
podać krótkie uzasadnienie wyróżnika na odwrocie strony

…........................................................................
podpis właściciela/li pojazdu (pełnomocnika)
*
wypełnia właściciel pojazdu
**
nr REGON podaje osoba prawna, datę urodzenia wpisują osoby nie mające ustalonego nr PESEL (cudzoziemcy)
*** zaznaczyć właściwe
Nr telefonu lub adres e-mail umożliwia powiadomienie o możliwości odbioru dokumentów (dowodu rejestracyjnego).
Formularz BPR IV-1 stosowany od 01.03.2012r.

