
Wniosek-inne czynności  KM.541__ .                .20         . ____                                            Opole, dnia …………………………. 

…………………………………………………………………l…………………………………………………………………. 
Imię i nazwisko / nazwa właściciela                                                współwłaściciela 

…………………………………………………………………l…………………………………………………………………. 
adres / siedziba 

…………………………………………………………………l…………………………………………………………………. 
kod pocztowy 

…………………………………………………………………l…………………………………………………………………. 
PESEL/REGON/data urodzenia (dla cudzoziemców bez nadanego numeru PESEL) 
 

 
STAROSTA OPOLSKI 

ul. 1 Maja 29 
45-068 Opole 

Numer rejestracyjny pojazdu:         Marka, typ , model …………………………………….…….……… 
 

numer identyfikacyjny VIN-nr nadwozia/podwozia (ramy)                  
 

1. Wnoszę o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu 

- utraty - zniszczenia 
- wnoszę o wydanie pozwolenia czasowego na okres do wydania nowego dowodu rejestracyjnego 

2. Wnoszę o wydanie wtórnika (wtórników) 

- karty pojazdu - znaków legalizacyjnych - nalepki kontrolnej 
- tablicy rejestracyjnej (1szt./2szt. – jednorzędowe/dwurzędowe/zmniejszone) z zachowaniem dotychczasowego numeru 
rejestracyjnego 

- dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczania bagażnika (jednorzędowej/dwurzędowej) 
 z powodu  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- wnoszę o wydanie pozwolenia czasowego i tablic tymczasowych na okres konieczny do wykonania wtórnika tablic/cy .rej. 
 

3. Wnoszę o wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez: 
 

- organ kontroli ruchu drogowego - zatrzymanego elektronicznie - stację kontroli pojazdów 

4. Inne 
- wnoszę o wymianę dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na kolejne wpisy terminów badań technicznych: 

- wraz z wydaniem pozwolenia czasowego - bez wydania pozwolenia czasowego 
- wnoszę o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczania bagażnika (jednorzędowej/dwurzędowej) 
- wnoszę o wydanie nowych TR z nowym numerem rejestracyjnym w przypadku kradzieży, zagubienia lub zniszczenia 
- wnoszę o wydanie potwierdzonej kserokopii zatrzymanego dowodu rejestracyjnego / pozwolenia czasowego 
- wnoszę o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane w utraconym dowodzie rejestracyjnym lub utraconej karcie 
pojazdu 

5. Wnoszę o zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym: 
 

- nazwiska/nazwy właściciela - HAK,  - GAZ,  - TAXI,  - L-nauka jazdy,  - VAT - ... 

- dopisania/wykreślenia współwłaściciela - BUS 100km,  - pobyt do ……………………..….(podać datę) 

- adresu zamieszkania/siedziby - silnika- pojemność, moc, rodzaj paliwa 

- zmiany rodzaju pojazdu,  - liczby miejsc - inne ………………………………………………………………………………. 
 

Do wniosku załączam: 

- dowód rejestracyjny - karta pojazdu - tablice rejestracyjne 
- zaświadczenie z badania technicznego - oświadczenie - zaświadczenie z Policji o kradzieży tablic rej. 
- pełnomocnictwo - faktura - wyciąg ze świadectwa homologacji 
- zaświadczenie/oświadczenie z banku - umowa darowizny - pokwitowanie z Policji 
- inne ……………………………………………………, ……………………………………………., ……………………………………………………………………….. 
 

 - chcę otrzymać wiadomość SMS na numer ……………………….…… lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: ………………………………………………….…. 
o możliwości odbioru zamówionych dokumentów 

 
 - wyrażam zgodę na przesłanie dowodu rejestracyjnego za pośrednictwem poczty po upływie terminu czasowej rejestracji na mój koszt na 
adres:……………………………………………………………………………………………….……………… , jednocześnie zobowiązuję się do zwrotu pozwolenia czasowego 

 
 

…………………………………………………………………. 
Podpis właściciela, właścicieli/pełnomocnika 

 

Kwituję odbiór: DR/………………………….…., PC/………………………………...., KP/ …………………….………………., NK …………………………………….., 
              ZL …………………………….…, TR ………………………………….., TR -  bagażnik ……………………………….., 
              Zaświadczenia nr ……………………………………………….. 

…………………………………………………………………. 
Podpis właściciela, właścicieli/pełnomocnika 


