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WZÓR DECYZJI O PROFESJONALNEJ REJESTRACJI POJAZDÓW

Załącznik nr 3

WZÓR DECYZJI O PROFESJONALNEJ REJESTRACJI POJAZDÓW
(format
A4)A4)
(format

A*)
..........................................................

..........................................

(pieczęć lub wydruk organu dokonującego
profesjonalnej rejestracji pojazdów)

(miejscowość, data)

DECYZJA O PROFESJONALNEJ REJESTRACJI POJAZDÓW
Na podstawie art. 80t ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.)
po rozpatrzeniu wniosku ...............................................................................................................
(dane wnioskodawcy)

z dnia ................................................... wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody**) na profesjonalną
rejestrację pojazdów.
Uzasadnienie:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Pouczenie o przysługującym stronie prawie do wniesienia odwołania od decyzji:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
.............................................................***)
(data, podpis osoby upoważnionej)

........................................................................
(imię i nazwisko, stanowisko osoby upoważnionej)

________________
*)

Wypełnia organ dokonujący profesjonalnej rejestracji pojazdów.
Niepotrzebne skreślić.
Opatrzenie pieczęcią stosuje się wyłącznie do dokumentu wystawionego w postaci papierowej.

**)
***)

B*)
Potwierdzam odbiór decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów oraz blankietów
profesjonalnych dowodów rejestracyjnych i zalegalizowanych profesjonalnych tablic (tablicy)
rejestracyjnych zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.
.............................................................
________________
*)

Wypełnia wnioskodawca.

(data i czytelny podpis wnioskodawcy)
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...........................................................

..........................................

(pieczęć lub wydruk organu dokonującego
profesjonalnej rejestracji pojazdów)

(miejscowość, data)

ZAŁĄCZNIK „A” DO DECYZJI
O PROFESJONALNEJ REJESTRACJI POJAZDÓW
Do decyzji nr ...................... z dnia ...............................
o profesjonalnej rejestracji pojazdów wydano podmiotowi uprawnionemu:
.................................................................................................................................................
(nazwa, siedziba lub oddział podmiotu uprawnionego)

1) blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych w ilości ............................... sztuk,
Seria i nr wydanych blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych:
od ……………………..................................... do ……………………...............................................................,
od ……………………..................................... do ……………………...............................................................,
od ……………………..................................... do ……………………............................................................ .*)

2) zalegalizowane profesjonalne tablice rejestracyjne:
– …………… komplet(y) o numerach rejestracyjnych .......................,
– …………… sztuka(-ki) o numerach rejestracyjnych .......................,
– …………… sztuka(-ki) o numerach rejestracyjnych .......................,*)

3) znaki legalizacyjne o serii i nr:
.............................,
.............................,
........................... .*)

.............................................................**)
(data, podpis osoby upoważnionej)

.............................................................
________________
*)
**)

(imię i nazwisko, stanowisko osoby upoważnionej)

Wypełnia organ dokonujący profesjonalnej rejestracji pojazdów odpowiednio do ilości wydanych blankietów profesjonalnych dowodów
rejestracyjnych i zalegalizowanych profesjonalnych tablic rejestracyjnych.
Opatrzenie pieczęcią stosuje się wyłącznie do dokumentu wystawionego w postaci papierowej.

