Załącznik nr 1 do zarządzenia Prezydenta Miasta TYCHY nr 0151-12/10

……………………………

TYCHY, dnia ……………

imię i nazwisko właściciela
lub nazwa firmy

……………………………
ulica i numer

……………………………

Urząd Miasta TYCHY

kod i miejscowość

……………………………

Wydział Komunikacji

pesel lub regon

……………………………

Referat Rejestracji Pojazdów

telefon

Dotyczy: zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu.
W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2006 r. (sygn. akt 6/04,
Dz. U. z 2006 r. Nr 15, poz. 119), stwierdzającym niezgodność przepisu § 1 ust. 1
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za
kartę pojazdu (Dz. U. z 2003 r. Nr 137 poz. 1310), z art. 77 ust. 4 pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908) oraz z art.
92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji RP, wnoszę o zwrot uiszczonej przeze mnie nadpłaty

w kwocie 425 zł za wydanie karty pojazdu dla:
pojazdu marki…………………………………………………………………………............
marka pojazdu

zarejestrowanego w tutejszym Urzędzie w dniu……………………………………………
data

pod numerem rejestracyjnym…………………………………………………………...……
nr rejestracyjny

Kwotę nadpłaty:

□ proszę przelać na podany niżej numer rachunku bankowego i nazwa banku:

……………………………………………………………………………………………………………………nazwa banku

□ odbiorę osobiście w kasie Urzędu Miasta.
Jednocześnie oświadczam, że:
- zapłata powyższej kwoty zaspokaja moje roszczenia z tytułu nadpłaty i zrzekam się
wszelkich roszczeń z tego tytułu;
- wniosek o zwrot nadpłaty złożyłam(em) w porozumieniu i na rzecz pozostałych
współwłaścicieli pojazdu.
Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z art. 24 ust.1 ustay z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z
2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami):
administratorem danych zebranych na potrzeby załatwienia mojej sprawy jest Prezydent Miasta Tychy z siedzibą w
Urzędzie Miasta Tychy Al. Niepodległości 49
moje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług przedmiotowego wniosku i nie będą udostępniane
innym odbiorcom,
posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia, a podanie danych osobowych jest
dobrowolne.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji wniosku zgodnie
z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

Do wniosku dołączam:

1……………………….
(patrz pkt 5 objaśnień )

…………………………………………..
podpis (-y) wnioskodawcy
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Objaśnienia:
1. Wniosek dotyczy osób, które sprowadziły do Polski z innego kraju
członkowskiego Unii Europejskiej samochód i dokonały jego pierwszej
rejestracji w Urzędzie Miasta TYCHY w okresie od 21 sierpnia 2003 do 14
kwietnia 2006 oraz zapłaciły 500 złotych za wydanie karty pojazdu.
2. Wniosek można otrzymać w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta TYCHY lub
pobrać ze strony internetowej.
3. Wniosek wraz z załącznikiem należy złożyć w Wydziale Komunikacji Urzędu
Miasta TYCHY lub wysłać na adres urzędu.
4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Komunikacji Urzędu
Miasta TYCHY tel. 32 780-09-50, 780-09-65.
5. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie opłaty za wydanie karty pojazdu
(brak potwierdzenia opłaty wydłuży okres oczekiwania na zwrot).
6. Roszczenia realizowane będą według kolejności zgłoszeń.
7. W przypadku współwłasności pojazdu, wniosek powinien być podpisany przez
wszystkich współwłaścicieli bądź powinno być przedstawione pisemne
pełnomocnictwo współwłaściciela(li) do złożenia wniosku. Od pełnomocnictwa
należy uiścić opłatę skarbową (art.1 ust. 1 pkt 2 Ustawy o opłacie skarbowej),
z opłat zwolnione są pełnomocnictwa pochodzące m.in. od małżonków,
wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa.

