
Racibórz,  …………………. 
         (data) 

 WNIOSEK 

A STAROSTA 
RACIBORSKI 

Plac Okrzei 4, 47-400 Racibórz 

Wnoszę o  rejestrację*,    rejestrację czasową* w celu: odbiór/wywóz pojazdu, wtórnik tablicy
przejazd na badanie techniczne **

      
    wyrejestrowanie*      i        zawiadamiam o nabyciu/zbyciu**   pojazdu  
 (złomowanie, zbycie za granicę, kradzież**) 

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

Miejsce zamieszkania (siedziba): kod pocztowy…………………miejscowość………………………………… 

Ulica………………………………………………………………… nr domu …………nr lokalu……………… 

II. Imię i nazwisko lub nazwa współwłaściciela pojazdu………………………………………………….
PESEL/REGON   

Miejsce zamieszkania (siedziba) : kod pocztowy…………………… miejscowość……………………………… 

Ulica…………………………………………………………………. nr domu..................nr lokalu……………... 

III. Dane pojazdu:
rodzaj*  osobowy,  ciężarowy,  przyczepa,  naczepa,   motorower,  motocykl,  inny………. 

marka, typ, model ……………………………………………rok produkcji……………...………… 

nadwozie*   sedan,  kombi,   hatchback,    kabriolet,   wielozadaniowy,   VAN, 

 coupe ,   inne…………………………….……  kolor ………………………...rodzaj paliwa*:  

 benzyna,   olej napędowy,   gaz (LPG/CNG),   inne. .............................................................................. 

numer karty pojazdu ……………………………. dotychczasowy numer rejestracyjny…………… 

numer identyfikacyjny VIN/ nr nadwozia (podwozia): 

POJAZD SPROWADZONO Z TERYTORIUM PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO UE DNIA …………………. 

DATA NABYCIA/ZBYCIA** DOTYCHCZAS ZAREJESTROWANEGO POJAZDU …………………………… 

IV. Do wniosku załączam następujące dokumenty:
 dowód rejestracyjny*   ubezpieczenie OC*   akcyza*      
  karta pojazdu*    oświadczenie*   świadectwo zgodności*   
  dowód własności*    zaświadczenie*   regon*          
  tablice rejestracyjne*   tłumaczenia*   KRS*  
  badanie techniczne*   pełnomocnictwo*   wpis z CEIDG*  
  inne  (jakie): …………………………………………………………………………………………………... 

Wnoszę o powiadomienie o odbiorze dowodu rejestracyjnego numer telefonu  lub e-mail.……………………………….. 

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

………………………….………………… 
(Podpis właściciela) 

 



*Prawidłowe zaznaczyć, ** Niepotrzebne skreślić
B* 
STAROSTA RACIBORSKI

Racibórz, dnia.................................. 
        D E C Y Z J A 

Na podstawie art. 73-74-79** ustawy z dnia 20 czerwca 1997r., Prawo o ruchu drogowym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 450 z póź. zm.) oraz art. 104 k.p.a. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst 
jednolity Dz. U. z 2021r.,  poz. 753 z późn. zm. ), po rozpatrzeniu wniosku 

Pana/Pani………………………………………………………………………. z dnia……………..................... 

Rejestruję czasowo - 
wydając czasowe pozwolenie   serii ......................  nr ......................................................  z terminem ważności 

do dnia ................oraz tymczasowe* tablice o nr ....................... znak legalizacyjny nr.......................................... 

oraz nalepki kontrolnej **nr....................................... 

W związku z koniecznością uzupełnienia podstawowej dokumentacji o 
................................................................................................................................................................................... 

uzasadnienie: Uwzględniając wniosek Pana/Pani złożony w dniu ............... w sprawie rejestracji ** czasowej 
rejestracji**, wyrejestrowania** w/w pojazdu, należało orzec jak w sentencji. 

POUCZENIE: Od niniejszej decyzji na podstawie art.107§1, art.127 § 2 i art.129 kpa przysługuje prawo wniesienia 
odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od chwili otrzymania. Zgodnie 
z art. 127a „w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec 
organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia 
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i
prawomocna.” 
Na podstawie art. 130§4 KPA decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest 
zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania. 

...................................................... ............................................................
(data)   (pieczątka imienna i podpis pracownika) 

C* Potwierdzam odbiór decyzji o rejestracji/czasowej, rejestracji/wyrejestrowaniu pojazdu, 

pozwolenia czasowego seria nr ...................................................., tablic rejestracyjnych nr .................................    ze 

znakiem legalizacyjnym nr ................................... oraz nalepki kontrolnej **.................................... i karty pojazdu seria nr 

........................................** 

    .................................................................... 
     (data i podpis właściciela) 

Oświadczam, że zrzekam się prawa do wniesienia odwołania ………………………………………………. 
(data i podpis właściciela) 

Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych  posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC najpóźniej    
w dniu rejestracji pojazdu. 

………………………………………………………… 
(data i podpis właściciela) 

* Wypełnia organ rejestrujący
** Niepotrzebne skreślić 
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