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   MiejscowośćKod pocztowy

  Numer lokaluNumer domu

Ulica

Państwo

Firma, instytucja
lub organ

Nr identyfikacyjny

Imię i nazwisko

 

Wypełniaj kolorem czarnym lub niebieskim3.

Pole wyboru zaznaczaj  lub z x2.

WYPEŁNIAJ WIELKIMI LITERAMI1.

Instrukcja wypełniania w trzech krokach*

1.  Dane wnioskodawcy

2. Podstawa wnioskowania

3. Cel udostępnienia albo przekazania danych 

Adres do korespondencji

Minister Cyfryzacjia Rzeczpospolita
Polska

CEPIK/W/1

Wniosek o udostępnienie albo przekazanie danych z centralnej ewidencji pojazdów

Nie wypełniaj, jeśli jesteś osobą fizyczną.

Jestem właścicielem, posiadaczem lub użytkownikiem pojazdu
(również na podstawie umowy leasingu)

Wnioskuję w imieniu organu lub instytucji
 

Mam udokumentowany interes prawny w uzyskaniu danych (np. sądowy
nakaz zapłaty, wyrok)
Wnioskuję o dane dla celów komercyjnych i niekomercyjnych (np. statystyczne) 

Pełnomocnik

-

Podaj cel udostępnienia albo przekazania danych lub wskaż interes prawny. Jeśli reprezentujesz organ lub instytucję, wskaż
podstawę prawną.

i

Podaj nr PESEL albo REGON. Jeśli ich nie masz, podaj serię i nr dokumentu (np. paszportu). i

Podaj dane pełnomocnika, jeśli wnioskujesz za jego pomocą.i

Numer telefonu

Numer nie jest obowiązkowy, ale ułatwi kontakt w sprawie wniosku.i

Nie wypełniaj 3. punktu, jeśli zaznaczysz tę opcję.i

Jeden wniosek dotyczy zapytania o dane jednego pojazdu, jednej osoby lub firmy. 
Nie dotyczy to wniosków o dane statystyczne.

Sygnatura postępowania

Wniosek o udostępnienie albo przekazanie danych z centralnej ewidencji pojazdów

* Dotyczy postaci papierowej.



Wniosek o udostępnienie albo przekazanie danych z centralnej ewidencji pojazdów o

Wypełnij, jeśli reprezentujesz organ lub instytucję. 
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5. Zakres żądanych danych

Podpis

- -

i

i

dd-mm-rrrr

Data

Pamiętaj, że dane należy wykorzystać zgodnie z celem zaznaczonym w punkcie 3.
 7.

Pieczęć imienna 
i urzędowa*

4. Informacje umożliwiające wyszukanie danych

Jeśli szukasz danych o: 
· pojazdach należących do osoby fizycznej – podaj dane właściciela: imię i nazwisko, adres, nr PESEL, a w przypadku osoby 

nieposiadającej nr PESEL datę urodzenia;
 

· pojazdach należących do firmy – podaj: REGON, nazwę i adres siedziby; 
· właścicielu pojazdu – podaj: nr rejestracyjny, nr VIN oraz markę pojazdu. 

Podpis wnioskodawcy

6. Załączniki

nr rejestracyjny
rodzaj pojazdu
marka, typ, model (nazwa handlowa)
nr VIN albo nr nadwozia 
(podwozia) lub ramy pojazdu
rok produkcji
data pierwszej rejestracji w kraju
data pierwszej rejestracji za granicą
pojemność i moc silnika
dopuszczalna masa całkowita

liczba osi
liczba miejsc: ogółem, siedzących, stojących
oznaczenie organu wydającego dowód 
rejestracyjny lub jego wtórnik
seria i nr dowodu rejestracyjnego albo
pozwolenia czasowego oraz data ich wydania 
lub ich wtórników
seria i nr karty pojazdu lub jej wtórnika
dane właściciela, posiadacza oraz użytkownika 
pojazdu użytkowanego na podstawie umowy 
leasingu

inne dane (wpisz, jakie są Ci potrzebne)

dowód opłaty
dokument lub dokumenty potwierdzające interes prawny
inne dokumenty (wpisz jakie)

Nie zaznaczaj zakresu żądanych danych, jeśli pytasz o dane pojazdu, którego jesteś właścicielem, posiadaczem lub użytkownikiem 
(również na podstawie umowy leasingu). Udostępnimy Ci wszystkie dane.

 

* Dotyczy postaci papierowej.
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