
 

                                                         
            Racibórz, …….…………………… 

      STAROSTA RACIBORSKI 
Plac Okrzei 4 

47-400 Racibórz 

W N I O S E K 
zgłoszenie zmian            o   wydanie dokumentu            

I. Dane właściciela  

Imię i nazwisko lub nazwa właściciela pojazdu…………………………………………………………………………….…… 
     PESEL/REGON 

                           

Adres zamieszkania (siedziba):………………………………………………………………………………………...………… 

Imię i nazwisko lub nazwa współwłaściciela pojazdu…………….……………………………………………………...……… 

                   PESEL/REGON 
 

Adres zamieszkania (siedziba) : ………………………………………………………………………………………………… 

II. Dane pojazdu: 

marka, typ, model …………………………………………………. numer rejestracyjny………………..……… 
numer identyfikacyjny VIN/ nr nadwozia (podwozia): 
                 

 
III. Zgłaszam następujące zmiany stanu faktycznego wymagające zmiany danych zamieszczonych w dowodzie 

rejestracyjnym: 

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

IV. Wnioskuję o wydanie: 

        dowodu rejestracyjnego / wtórnika dowodu rejestracyjnego* 

        wtórnika tablicy/ trzeciej tablicy na bagażnik* 

         wtórnika karty pojazdu / nalepki kontrolnej / znaków legalizacyjnych* 

         pozwolenia czasowego* 

w związku z: ............................................................................................................................................................. 

V. Do wniosku dołączam: 

         dotychczasowy dowód rejestracyjny 

         kartę pojazdu 

         zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym 

         inne: ................................................................................................................................................................ 

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

                                                                                                                   …………………………………………….. 
                                                                                                                                                       (podpis wnioskodawcy) 

Wnoszę o powiadomienie drogą: 

- SMS, nr tel.:  ................................................... 

- e-mail :  ........................................................... 

o  odbiorze dowodu rejestracyjnego 

           

           



 

 

VI. Pouczony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 § 1 Kodeksu karnego) 

oświadczam, że *: ……………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

 

.............................................................................                 …………………………………………………………... 
(data, pieczęć oraz podpis przyjmującego oświadczenie)                                              (podpis osoby składającej oświadczenie oraz druk) 

 

* niepotrzebne skreślić 

Art. 233 § 1 k.k. – Kto składa zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym 
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze 
pozbawienia wolności od  6 miesięcy do 8 lat. 
 
RODO – klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej www.bip.powiatraciborski.pl  w zakładce –Ochrona danych osobowych oraz na tablicach 
informacyjnych  tut. urzędu. 
 

POUCZENIE 

 
Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu 
wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest dowód rejestracyjny albo 
pozwolenie czasowe ( Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym  tekst jednolity Dz.U z 2020r., poz. 
110). 

 
Zapoznałem się z treścią pouczenia   ………………………..……………… 

        ( data  i podpis wnioskodawcy ) 
 

WYPEŁNIA URZĄD 
W związku z art. 78 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z   2020., poz. 110) oraz § 

13,14,15,18  rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie  rejestracji  i oznaczania pojazdów oraz 

wymagań dla tablic rejestracyjnych ( Dz. U. z  2017 r., poz.2355)  zarządzam: 

1. Wydanie dowodu rejestracyjnego / wtórnika *z następującymi zmianami: 

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

2. Dokonanie wpisu do dowodu rejestracyjnego wymienionego w pkt. II o następującej treści: 

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

3. Wydanie: pozwolenia czasowego......................................, tablic(y) rejestracyjnych(ej): ............................ 

znaków legal..................................., nalepki kontr......................,wtórnika karty pojazdu nr ........................... 

Potwierdzam zgodność danych zawartych w dokumentach i nie wnoszę uwag do czynności administracyjnych. 

Potwierdzam odbiór ww. dokumentów: 
 

…………………………………………………………………    ……………………………………………… 

 (czytelny podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej)                                                         (data, pieczęć i podpis urzędnika) 

 

W dniu ……………….. wydano dowód rejestracyjny seria .................. nr ................................................ 

 
………………………………………………….…..        ………………………………. 
 (czytelny podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej)                                                           (pieczęć i podpis urzędnika) 

http://www.bip.powiatraciborski.pl/
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