
właściciel / właściciele 

Wrocław, dnia ................................ 

 

.........................................................    ........................................................... 
            (Imię i nazwisko lub nazwa właściciela)                       (Imię i nazwisko lub nazwa współwłaściciela) 
 

zam. .................................................   zam. ................................................... 

..........................................................   ........................................................... 
       (adres właściciela, miejscowość, kod, ulica)                ..(adres współwłaściciela, miejscowość, kod, ulica) 
 

.........................................................    ........................................................... 
                          (PESEL lub Regon)                          (PESEL lub Regon) 
 

WNIOSEK  
 

Wnoszę o wydanie wtórnika/wymian ę dowodu rejestracyjnego* pojazdu marki 

............................ numer rejestracyjny ....................... seria i nr dowodu rejestracyjnego 

............................................. seria i numer karty pojazdu ...................................................... 

numer podwozia/nadwozia/ramy/VIN ...................................................................................  

z powodu: 

1) utraty*, 

2) zniszczenia*, 

3) brak miejsca w dowodzie na kolejne wpisy terminów następnego badania 

technicznego*. 

Jednocześnie wnoszę o wydanie / nie wydawanie* pozwolenia czasowego na czas 

wyprodukowania nowego dowodu rejestracyjnego. 

 

Dowód osobisty (Seria i nr):                 Podpis: 
.............................................................................................................................                   ............................................................................... 

Opłaty: 

− za dowód rejestracyjny  - 54,00 zł 

− za pozwolenie czasowe  - 18,50 zł 

− opłata ewidencyjna  -   1,00 zł 
 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 



 

 
 
 

POUCZENIE 
 

§ 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów  
(j.t.: Dz.U.2007.186.1322, ze zm.): 

1. W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego pojazdu organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu 
wydaje wtórnik dowodu rejestracyjnego po: 

1) przedstawieniu karty pojazdu, jeżeli była wydana; 
2) przedstawieniu tablic rejestracyjnych; 
3) przedstawieniu wyciągu z rejestru badań technicznych pojazdów, prowadzonego przez stację kontroli 

pojazdów, jeżeli termin następnych badań technicznych pojazdu nie jest możliwy do odczytania  
z dowodu rejestracyjnego; 

4) złożeniu przez właściciela stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie 
fałszywych zeznań 

2. W przypadku zniszczenia dowodu rejestracyjnego pojazdu w stopniu powodującym jego nieczytelność organ 
rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu wydaje wtórnik dowodu rejestracyjnego po: 

1) oddaniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego; 
2) przedstawieniu karty pojazdu, jeżeli była wydana; 
3) przedstawienia tablic rejestracyjnych; 
4) przedstawieniu wyciągu z rejestru badań technicznych pojazdów, prowadzonego przez stację kontroli 

pojazdów, jeżeli termin następnych badań technicznych pojazdu nie jest możliwy do odczytania  
z dowodu rejestracyjnego; 

3. Przepisów ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 4 nie stosuje się w przypadku, gdy organ rejestrujący posiada informacje  
o terminie następnych badań technicznych pojazdu lub właściciel przedstawi zaświadczenie o pozytywnym 
wyniku badania technicznego pojazdu. 

3a. Na okres do wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego, nie dłuższy jednak niż 30 dni, organ rejestrujący,  
na wniosek właściciela pojazdu, wydaje pozwolenie czasowe. 

3b. Przepis ust. 3a stosuje się również w przypadku wydania dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca  
na kolejne wpisy terminów następnego badania technicznego. 

4. Przepisy w sprawie legalizacji tablic stosuje się odpowiednio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wersja. 4.03.2013 (1 BIP) 


