
A. Użytkownik pojazdu 

Nazwa handlowa lub nazwa *

REGON ** NIP *

VAT EU **

E-Mail *

Siedziba spółki - Ulica i numer *

Albo

Osoba fizyczna - przedsiębiorca 

Imię i nazwisko lub nazwa handlowa *

REGON ** NIP *

VAT EU **

E-Mail *

Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej - Ulica i numer *

Państwo *

Albo

Osoba fizyczna - nie przedsiębiorca 

Imię i nazwisko *

Data urodzenia * Numer dowodu osob. lub paszportu  *

E-Mail *

B.   Osoba podpisująca umowę 

Osoba 

Stosunek do użytkownika pojazdu: *

Pełnomocnik Kierowca pojazdu

Imię i nazwisko *

Data urodzenia * Numer dowodu osob. lub paszportu  *

Numer prawa jazdy 

Przynależność państwowa *

Adres - Ulica i numer *

E-Mail 

Sąd rejestrowy **

WNIOSEK O REJESTRACJĘ
w eletronicznym systemie poboru opłaty drogowej w RS w systemie przedpłaconego poboru opłaty drogowej 

Osoba prawna

Wpis w Rejestrze Handlowym (dział, wpis nr.) lub 

innym podobnym rejestrze (numer)  **

Wpis w Rejestrze Handlowym (dział, wpis nr.) lub 

innym podobnym rejestrze (numer)  **

Miasto  * Państwo *

Forma prawna **

Sąd rejestrowy **

Użytkownik pojazdu

*     pola obowiązkowe dla krajowych i zagranicznych Użytkowników pojazdów

**   pola obowiązkowe dla krajowych Użytkowników pojazdów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Nr. kodu pocz. * Miasto  * Państwo *

Nr. kodu pocz. * Miasto  *

Przynależność państwowa *

Telefon łącznie z numerem kierunkowym 

Miejsce stałego zamieszkania - Ulica i numer *

Nr. kodu pocz. * Miasto  * Państwo *

Nr. kodu pocz. *
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C.  Dane potrzebne do płatności

Sposób płatności opłaty drogowej *

Gotówka Karta bankowa 

Polecenie zapłaty (przelew bankowy) Karta paliwowa 

Gotówka Karta bankowa

Karta paliwowa

Bank (w przypadku sposobu płatności przelewem bankowym wypełnić bank)

Nazwa banku 

Kod banku 

Numer konta 

IBAN 

BIC / SWIFT

Adres banku zagranicznego 

D. Dane o pojeździe

Nr. rej pojazdu *

Kraj rejestracji * 

Kategoria pojazdu * Zespół pojazdów o masie ponad 3,5 t N2 N3 M2 M3

Min. liczba osi pojazdu*

Klasa emisji * EURO 0-II                 EURO III      EURO IV,V,EEV

Największa dopuszczalna masa całkowita pojazdu * 

Największa dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów *

Metalizowane okna lub inne opracowanie * Tak       Nie

W przypadku innych dokumentów wymienić je

Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej, koncesja lub wyciąg z 

Rejestru Handlowego lub inne potwierdzenie o podmiotowości prawnej

Sposób płatności Poręczenia / Usług *

Oświadczam, że wszystkie dane wypełniłem kompletnie i poprawnie. Przez wypełnienie niniejszego wniosku wyrażam zgodę z tym, że

Administrator Poboru Opłaty Drogowej i/albo inne upoważnione przez niego osoby będą moje dane elektroniczne wkładać w celu ich

opracowania, używania i rozpatrywania reklamacji. Zgadzam się z ogólnymi warunkami handlowymi Administratora Poboru Opłaty

Drogowej, ogólnymi warunkami handlowymi Użytkownika systemu i taryfikatorem opłat. Niniejszym udzielam pełnomocnictwa

Administratorowi Poboru Opłaty Drogowej i Użytkownikowi systemu, aby płatności wynikające ze stosunku umowy rozliczali według

określonego sposobu płatności. Bez określenia jednego z podanych sposobów płatności będzie się wymagać płatności przelewem

bankowym w walucie Euro.                  

Oświadczenie o rejestracji dla podatku od wartości dodanej

Pełnomocnictwo

Nie zgadzam się

Zgadzam się z tym, aby  Administrator Poboru Opłaty Drogowej i/albo Użytkownik systemu przesyłał informacje (np. marketingowe 

lub charakteru eksploatacyjnego) na adres e-mailowy podany w umowie.                  

                  

Zgadzam się 

Oświadczenie o rejestracji i przydzieleniu NIP

Dowód Rejestracyjny lub Dowód Techniczny

E. Dokumenty przedkładane do sprawdzenia

Dowód osobisty lub paszport 
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