
OBJASNIENIA DO WNIOSKU

ad 1. Do wniosku o wymiane dowodu rejestracyjnego zalaczyc nalezy:
- dotychczasowy dowód rejestracyjny oraz - gdy w dowodzie tym uplynal juz termin badania
technicznego - zaswiadczenie z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu okreslajace
aktualny termin,
- karte pojazdu jezeli byla wydana,

ad 2. Zwrot zatrzymanego dokumentu nastepuje niezwlocznie po ustaniu przyczyny
uzasadniajacej jego zatrzymanie - po przedstawieniu zaswiadczenia z badania technicznego
dla pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego.

ad 3. W przypadku zawiadomienia o dokonaniu montazu instalacji przystosowujacej
pojazd do zasilania gazem, do zawiadomienia dolacza sie:
- wyciag ze swiadectwa homologacji sposobu montazu instalacji przystosowujacej pojazd do
zasilania gazem,
- fakture VAT albo rachunek za montaz instalacji,
- dowód rejestracyjny oraz karte pojazdu jezeli byla wydana.

ad 4. i 5. Do zawiadomienia o przystostowaniu pojazdu do ciagniecia przyczepy, nauki
jazdy, taksówki osobowej wymaga sie zaswiadczenia z dodatkowego badania
technicznego potwierdzajacego spelnienie wymagan o których mowa wyzej.
Wpisy dokonywane sa w dowodzie rejestracyjnym oraz karcie pojazdu, jezeli byla wydana.

ad 6. W przypadku wprowadzenia w pojezdzie zarejestrowanym zmian
konstrukcyjnych zmieniajacych rodzaj pojazdu, do zawiadomienia dolacza sie:
- dokument potwierdzajacy, ze dokonane zmiany konstrukcyjne zmieniajace rodzaj pojazdu
wykonane zostaly przez przedsiebiorce prowadzacego dzialalnosc gospodarcza w tym
zakresie,
- zaswiadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego potwierdzajace, ze dokonane
zmiany sa zgodne z przepisami okreslajacymi warunki techniczne pojazdów,
- dowód rejestracyjny oraz karte pojazdu jezeli byla wydana.
W przypadku zawiadomienia o zmianie innych danych pojazdu zamieszczonych w dowodzie
rejestracyjnym zaistnialej w wyniku wprowadzenia zmian konstrukcyjnych lub wymiany
elementów, pojazd, zgodnie z ustawa, podlega badaniu technicznemu. Zaswiadczenie o
pozytywnym wyniku tego badania potwierdzajace, ze dokonane zmiany sa zgodne z
przepisami okreslajacymi warunki techniczne pojazdów, jest podstawa do wydania dowodu
rejestracyjnego z nowymi danymi pojazdu.
Do zgloszenia przez wlasciciela pojazdu wniosku o zmiane danych technicznych pojazdu
dotyczacych mas i nacisków osi, zawartych w dowodzie rejestracyjnym, wynikajaca ze
zmiany wlasciwych, okreslonych w przepisach warunków technicznych, dolacza sie
oswiadczenie wystawione przez producenta lub przedstawiciela producenta potwierdzajace,
ze pojazd byl homologowany zgodnie z wnioskowanymi danymi technicznymi.

ad 7. W zwiazku z ustanowieniem lub anulowaniem wspolwlasciciela (wspólwlascicieli)
pojazdu do wniosku zalacza sie dokument/y potwierdzajace przeniesienie wlasnosci
(wspólwlasnosci) pojazdu takie jak umowa darowizny, umowa sprzedazy, fakture, itp.



ad 8. W razie ustanowienia zastawu rejestrowego na pojezdzie mechanicznym
podlegajacym rejestracji, organ rejestrujacy pojazd dokonuje adnotacji w dowodzie
rejestracyjnym oraz karcie pojazdujezeli byla wydana na podstawie:
-aktualnego lub pelnego odpisu z rejestru zastawów,
-zaswiadczenia wydawanego przez centralna informacje o zastawach rejestrowych
wskazujacego, ze dany podmiot jako zastawca okreslonego przedmiotu zastawu rejestrowego
jest wpisany do rejestru zastawów pod dana pozycja rejestru zastawów.

W razie wygasniecia zastawu organ dokonuje wykreslenia adnotacji na podstawie:
- odpisu prawomocnego postanowienia sadu, prowadzacego rejestr zastawów, o wykresleniu
zastawu rejestrowego na pojezdzie z rejestru zastawów,
- pisemnej informacji o wykresleniu zastawu rejestrowego pod danym numerem pozycji
rejestru zastawów wraz z podaniem daty wykreslenia oraz nazwy sadu, który wydal
postanowienie o wykresleniu tego zastawu.

ad 9. W przypadku zawiadomienia o zmianie stanu faktycznego wymagajacej zmiany
danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym, wynikajacej:
- ze zmiany adresu miejsca zamieszkania wlasciciela pojazdu, powodujacej zmiane
wlasciwosci miejscowej organu rejestrujacego, organ rejestrujacy na wniosek wlasciciela
pojazdu dokonuje rejestracji pojazdu,
- ze zmiany adresu miejsca zamieszkania wlasciciela pojazdu niepowodujacej zmiany
wlasciwosci miejscowej organu rejestrujacego, organ rejestrujacy wydaje nowy dowód
rejestracyjny.

ad 10. Adnotacje "VAT - ..." / wpisuje sie wlasciwy pkt od l do 4/ dla pojazdów
spelniajacych wymagania okreslone odpowiednio w ustawie o podatku od towarów i uslug.

ad 11. W przypadku gdy wlasciciel pojazdu wnioskuje o dokonanie w dowodzie
rejestracyjnym pojazdu adnotacji potwierdzajacej spelnienie przez pojazd wlasciwego
poziomu emisji spalin Euro, organ rejestrujacy umieszcza w dowodzie rejestracyjnym
adnotacje, ustalajac poziom emisji Euro na podstawie:
1) wyciagu ze swiadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniajacej pojazd z homologacji,
w przypadku nowego samochodu osobowego, samochodu ciezarowego, samochodu
specjalnego, ciagnika samochodowego lub autobusu,
2) wyciagu ze swiadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniajacej pojazd z homologacji
badz oswiadczenia producenta lub przedstawiciela producenta danego pojazdu, ze spelnia on
wlasciwy poziom emisji spalin Euro, badz dowodu rejestracyjnego pojazdu, badz roku
produkcji pojazdu, w przypadku zarejestrowanego samochodu osobowego, ciezarowego lub
specjalnego o dopuszczalnej masie calkowitej do 3,5 tony, przyjmujac nastepujace zasady:
a) Euro l - od 1992 r. do 1995 r. dla samochodów osobowych i od 1994 r. do 1996 r. dla
samochodów ciezarowo-osobowych, ciezarowych i specjalnych o masie calkowitej do 3,5
tony,
b) Euro 2 - od 1996 r. do 1999 r. dla samochodów osobowych i od 1997 r. do 1999 r. dla
samochodów ciezarowo-osobowych, ciezarowych i specjalnych o masie calkowitej do 3,5
tony,



c) Euro 3 - od 2000 r. do 2004 r. dla samochodów osobowych, samochodów ciezarowych i
specjalnych o dopuszczalnej masie calkowitej do 3,5 tony,
d) Euro 4 - od 2005 r. do 2009 r. dla samochodów osobowych i samochodów ciezarowych o
dopuszczalnej masie calkowitej do 3,5 tony,
e) Euro 5 - od 20 lOr. dla samochodów osobowych i samochodów ciezarowych o
dopuszczalnej masie calkowitej do 3,5 tony,
3) wyciagu ze swiadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniajacej pojazd z homologacji
badz oswiadczenia producenta lub przedstawiciela producenta danego pojazdu, ze spelnia on
wlasciwy poziom emisji spalin Euro, badz dowodu rejestracyjnego pojazdu, badz roku
produkcji pojazdu, w przypadku zarejestrowanego autobusu, samochodu ciezarowego,
specjalnego lub ciagnika samochodowego o dopuszczalnej masie calkowitej powyzej 3,5
tony, przyjmujac nastepujace zasady:
a) Euro I - od 1992 r. do 1994 r. dla autobusów i samochodów ciezarowych, specjalnych oraz
ciagników samochodowych o dopuszczalnej masie calkowitej powyzej 3,5 tony,
b) Euro II - od 1995 r. do 1999 r. dla autobusów i samochodów ciezarowych, specjalnych
oraz ciagników samochodowych o dopuszczalnej masie calkowitej powyzej 3,5 tony,
c) Euro III - od 2000 r. do 2004 r. dla autobusów i samochodów ciezarowych, specjalnych
oraz ciagników samochodowych o dopuszczalnej masie calkowitej powyzej 3,5 tony,
d) Euro IV - od 2005 r. do 2007 r. dla autobusów i samochodów ciezarowych, specjalnych
oraz ciagników samochodowych o dopuszczalnej masie calkowitej powyzej 3,5 tony,
e) Euro V - od 2008 r. dla autobusów i samochodów ciezarowych, specjalnych oraz
ciagników samochodowych o dopuszczalnej masie calkowitej powyzej 3,5 tony.
W przypadku gdy wlasciciel zarejestrowanego pojazdu wnioskuje o dokonanie w jego
dowodzie rejestracyjnym adnotacji potwierdzajacej spelnienie przez pojazd innego poziomu
emisji spalin Euro niz to wynika z ustalenia na podstawie roku produkcji pojazdu, organ
rejestrujacy umieszcza adnotacje o poziomie emisji spalin Euro na podstawie oswiadczenia
producenta lub przedstawiciela producenta danego pojazdu, ze spelnia on okreslony poziom
emisji spalin Euro, albo na podstawie wyciagu ze swiadectwa homologacji lub odpisu decyzji
zwalniajacej pojazd z homologacji.

Wytyczne wynikaja z postanowien:
- dyrektywy Rady 70/220/EWO z dnia 20 marca 1970 r. w sprawie zblizenia ustawodawstw Panstw
Czlonkowskich odnoszacych sie do dzialan, jakie maja byc podjete w celu ograniczenia zanieczyszczania
powietrza przez emisje z pojazdów silnikowych (Dz. Urz. WE L 76 z 06.04.1970, str. I, Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. ]3, t. I, str. 64, z pózno zm.),
- rozporzadzenia (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczen pochodzacych z lekkich
pojazdów pasazerskich i uzytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostepu do informacji dotyczacych
naprawy i utrzymania pojazdów (Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2007, str. I, z pózno zm.),
- dyrektywy 2005/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 wrzesnia 2005 r. w sprawie homologacji
typu pojazdów ciezkich i silników do nich w odniesieniu do emisji zanieczyszczen (Euro ]V i V) (tekst majacy
znaczenie dla EGO) (Dz. Urz. UE L 275 z 20.] 0.2005, str. I, z pózno zm.).


