
  Lesko, dnia …………………20.… r. 

……………………………………… 
Nazwisko, imię (nazwa) 

……………………………………… 
adres / siedziba 

38 - | _ | _ | _ | ………….……….… 
 poczta 

……………………………………… 
Nr PESEL 

 

OŚWIADCZENIE  
 

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że wyrażam zgodę na dopisanie małżonka/małżonki* 
 

………………………………………  …………………………………………… 
Nazwisko, imię     Adres 

………………………………………  | _ | _ | - | _ | _ | _ | ………….……….… 
Nr PESEL / data urodzenia**  poczta 

 

do dowodu rejestracyjnego pojazdu: 

1) marka, typ, model   ……………………………………………………………………………… 

2) numer identyfikacyjny VIN nr nadwozia / podwozia (pełny) 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

3) dotychczasowy numer rejestracyjny   |_|_|_||_|_|_|_|_| 

 

Oświadczam, że od dnia …………. jesteśmy małżonkami i stosowanie do art. 31 ustawy 

z dnia 25 luty 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 788 z późn.zm.) 

z mocy ustawy posiadamy wspólność majątkową oraz w/w pojazd został zakupiony ze 

wspólnego środka finansowego podczas trwania małżeństwa.  

Oświadczenie powyższe złożyłem zgodnie ze stanem faktycznym i ze świadomością 

odpowiedzialności karnej z art. 233 KK za niezgodne z prawdą. 

 

 

 

.................................................................... .................................................................... 
(podpis małżonki)  (podpis małżonka) 
 

 

Pouczenie  

 Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie 

ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. (art. 233. § 1 KK) 

 Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia 

właściwego organu administracji, organ administracji publicznej odbiera od strony, na jej wniosek, oświadczenie złożone pod rygorem 
odpowiedzialności za fałszywe zeznania. Przepis art. 83 § 3 stosuje się odpowiednio. (art. 75 § 2 KPA) 

 Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega 

grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. (art. 270 § 1 KK) 
___________________________ 

* zaznaczyć właściwe 
** Datę urodzenia wpisują tylko cudzoziemcy, którzy nie mają ustalonego nr PESEL 


