
Kępno, dnia ………….....…….. 
………………………..........................                                                       
(Imię i nazwisko/ nazwa firmy) 

 

………………………..........................   
(adres) 

 

………………………..........................   
(PESEL/ REGON) 

WNIOSEK 
 

Wnoszę o wydanie decyzji na nadanie i nabicie numeru na: 

 nadwoziu, podwoziu (ramie)* 

w pojeździe marki …......................................………………………………………………………………………… 

nr rej……………………………......… nr nadwozia ………...............................……………………………………. 

stanowiącym własność……...................................…………………………………………………………………. 

Oświadcza, że przyczyną nadania* i wybicia* numeru lub wykonania tabliczki 

znamionowej* jest: ……………………………………………....................................................................………. 
 

Proszę o skierowanie do stacji kontroli pojazdów……....................……………………………………… 
Przyczyną nadania i nabicia numeru jest: 

1. zbudowanie pojazdu przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia, ramy  konstrukcji 
własnej SAM, 

2. dokonanie wymiany ramy lub podwozia na ramę lub podwozie bez numeru 
fabrycznego, 

3. odzyskanie pojazdu po kradzieży, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu 
lub sfałszowaniu, 

4. nabycie pojazdu na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o 
przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa , w którym cecha identyfikacyjna 
uległa zatarciu lub sfałszowaniu, 

5. zatracie lub sfałszowanie cechy identyfikacyjnej , a prawomocnym orzeczeniem 
sądu zostało ustalone prawo własności pojazdu, 

6. skorodowanie lub zniszczenie cechy identyfikacyjnej podczas wypadku drogowego 
albo podczas naprawy, 

7. zakup pojazdu zabytkowego, w którym cecha identyfikacyjna nie została 
umieszczona. 

Wnoszę o  wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej z powodu: 
1. braku*, utraty* lub zniszczenia* tabliczki znamionowej 

 

Art. 233 § 1 KK 
Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na 
podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

 
 

.................................…………………….. 
*niepotrzebne  skreślić                                                                                                                                 (czytelny podpis właściciela) 

Klauzula informacyjna RODO dotycząca danych osobowych 
W związku z realizacją wymogów art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych „RODO”) informujemy, iż przysługuje Państwu szereg praw z tytułu przetwarzania Państwa danych 
osobowych przez naszą jednostkę. Wszystkie niezbędne informacje na ten temat znajdą Państwo na stronie 
internetowej jednostki pod adresem: https://www.powiatkepno.pl/pozostale/Klauzula_RODO  lub w siedzibie 
Starostwa Powiatowego. 



Do wniosku dołączam: 
1. Oświadczenie, że pojazd jest pojazdem marki SAM. 
2. Dowód własności ramy lub podwozia pojazdu – dot. zakupu ramy, podwozia bez 

numeru fabrycznego. 
3. Dokumenty stwierdzające odzyskanie pojazdu po kradzieży. 
4. Dokumenty stwierdzające nabycie pojazdu nabytego na licytacji publicznej lub od  

podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku  pojazdu na rzecz Skarbu 
Państwa. 

5. Prawomocne orzeczenie sądu ustalające prawo własności pojazdu, w którym 
cecha identyfikacyjna  uległa zatarciu lub sfałszowaniu. 

6. Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu i opinię 
rzeczoznawcy samochodowego, w którym cech identyfikacyjna uległa 
skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego albo podczas 
naprawy. 

7. Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu zgodności pojazdu zabytkowego  
z warunkami technicznymi oraz opinię rzeczoznawcy  samochodowego. 

8. Opinia rzeczoznawcy samochodowego ( w przypadku pkt. 3,4,5). 
9. Dowód rejestracyjny jeżeli pojazd jest zarejestrowany. 
10. Karta pojazdu jeżeli była wydana. 


