
       Wydanie nr 3 formularza KD.1611.1.2018 

*wpisać rodzaj pojazdu  ** zaznaczyć właściwy kwadrat 

 

                     
...................................................................................   Brzeg, dn. ……………………… 
(imię i nazwisko lub nazwa właściciela)*)                     
 

...................................................................................        
(adres właściciela)*)       

 

...................................................................................                    STAROSTWO POWIATOWE                          

(nr PESEL lub REGON*)**)/data urodzenia***)              W BRZEGU    
 

 

 

      Wniosek 

               o nadanie cechy identyfikacyjnej pojazdu 

 
 Na podstawie art. 66a ust.2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 

2022 r. poz. 988 z późń. zm.) proszę o nadanie cechy identyfikacyjnej dla pojazdu* ………………………... 

………………….. o nr rejestracyjnym ……………………. : 

 zabudowanego przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, którego 

markę określa się jako „SAM” ** /art. 66a ust. 2 pkt. 1. w/w ustawy/, 

 w którym dokonano wymiany ramy lub podwozia na odpowiednią ramę lub podwozie bez numeru 

fabrycznego**/art. 66a ust. 2 pkt. 2. w/w ustawy/, 

 odzyskanego po kradzieży, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu** /art. 

66a ust. 2 pkt. 3. w/w ustawy/, 

 nabytego na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na 

rzecz Skarbu Państwa, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu**/art. 66a 

ust. 2 pkt. 4. w/w ustawy/, 

 w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu, a prawomocnym orzeczeniem sądu 

zostało ustalone prawo własności pojazdu** /art. 66a ust. 2 pkt. 5. w/w ustawy/, 

 w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub został zniszczona podczas wypadku 

drogowego albo podczas naprawy** /art. 66a ust. 2 pkt. 6. w/w ustawy/, 

 zabytkowego, w którym cecha identyfikacyjna nie została umieszczona** /art. 66a ust. 2 pkt. 2. w/w 

ustawy/, 

Nadana cecha identyfikacyjna umieszona zostanie w stacji kontroli pojazdów mieszczącej się w : 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Załączniki: 

1. Opinie rzeczoznawcy samochodu. 

2. Dowód wpłaty opłaty skarbowej. 

3. Dowód rejestracyjne, jeżeli pojazd jest zarejestrowany. 

4. Oświadczenie, w przypadku pojazdu, o którym mowa w art.. 66a ust 2 pkt 1 w/w ustawy. 

5. ………………………………………………………… 

 

……………………………….. 
  (czytelny podpis) 

 

 

 


