
…………………………………………….                               Namysłów, dnia ................................ 
/imię i nazwisko lub nazwa właściciela pojazdu/ 

.....................................................................     Starosta Namysłowski 
/adres właściciela/         Plac Wolności 12A 

.....................................................................                                46-100 Namysłów                                                                                
/nr PESEL lub REGON/                                                                                                                   

Stosownie do zapisu art. 78 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym 

(t.j. Dz. U. 2022 poz. 988 ze zm.)                 zawiadamiam  

o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym 

pojazdu marki ............................................... o numerze VIN:...................................................... dotyczącej 

zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym (właściwe podkreślić): 

a) rodzaju pojazdu, do którego dołączam: 

− fakturę za dokonanie zmiany rodzaju pojazdu, 

− oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań złożone przez 

przedsiębiorcę, który dokonał zmian konstrukcyjnych i prowadzącego działalność gospodarczą  

w tym zakresie, 

− wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o prowadzonej działalności 

gospodarczej przedsiębiorcy dokonującego zmian konstrukcyjnych w pojeździe, 

− zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, 

− zaświadczenie o pozytywnym wyniku z dodatkowego badania technicznego potwierdzające, że 

dokonane zmiany są zgodne z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów, 

− opis zmian dokonanych w pojeździe. 

b) podrodzaju pojazdu, przeznaczenia, masy własnej, dopuszczalnej ładowności, liczby miejsc, 

dopuszczalnej masy całkowitej, dopuszczalnej masy całkowitej ciągniętej przyczepy, największego 

dopuszczalnego nacisku osi po zmianie konstrukcyjnej powodującej istotną zmianę rozkładu 

nacisku na osie pojazdu, do którego dołączam: 

W przypadku zgłoszenia przez właściciela pojazdu wniosku o zmianę danych technicznych pojazdu 

dotyczących mas i nacisków osi, zawartych w dowodzie rejestracyjnym, wynikającą ze zmiany 

właściwych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5 i 5a ustawy, warunków 

technicznych, do wniosku dołącza się: 

− dowód rejestracyjny, 

− oświadczenie wystawione przez producenta lub przedstawiciela producenta potwierdzające, że 

pojazd był homologowany zgodnie z wnioskowanymi danymi technicznymi (w przypadku zmiany 

mas i nacisków na oś), 

− zaświadczenie o pozytywnym wyniku z dodatkowego badania technicznego potwierdzające, że 

dokonane zmiany są zgodne z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów,  

− opis zmian dokonanych w pojeździe. 

c) wymiany silnika w pojeździe zarejestrowanym: 

− dowód własności silnika, 

− dowód odprawy celnej przywozowej, jeśli silnik został sprowadzony z zagranicy, 

− dowód rejestracyjny pojazdu, z którego pochodzi silnik, jeżeli silnik pochodzi z pojazdu 

zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

− zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce rejestracji 

pojazdu, z którego pochodzi silnik, potwierdzające dane silnika, jeżeli silnik pochodzi z pojazdu 

wyrejestrowanego lub z pojazdu, w którym dokonano wymiany silnika,  
− zaświadczenie o pozytywnym wyniku z dodatkowego badania technicznego potwierdzające, że 

dokonane zmiany są zgodne z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów. 

 

 

........................................ 
                            /podpis właściciela/ 


