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STAŁA ZMIANA POJAZDU (PVC) 

Dane osobowe posiadacza pozwolenia: 
 
Imię i nazwisko:    

Data urodzenia:       

Adres zamieszkania:       

Miejscowość:  Stan   

Nr pozwolenia na parkowanie:   

Telefon:     

Nr lokalu:   

Kod pocztowy:     

Adres e-mail:    

Przyczyna wniosku: □ Aktualizacja danych pojazdu (ten sam pojazd, inny numer rejestracyjny) 
□ Dodanie nowego(-ych) pojazdu(-ów) 

Wymagane dokumenty 

Do formularza należy dołączyć ważną kopię nowego dowodu rejestracyjnego oraz umowy najmu  
(w przypadku pojazdów wynajętych). 

  Rocznik   Marka   Kolor   
 

Nowe numery rejestracyjne do dodania: 
 

1.   2.   3.   
 

Numery rejestracyjne do usunięcia: 
 

1.   2.   3.   
 

Oświadczam pod groźbą kary przewidzianej przez § 210.45 prawa karnego miasta Nowy Jork, że 
oświadczenia zawarte w niniejszym wniosku są zgodnie ze stanem mojej wiedzy oraz przekonaniami, 
prawdziwe i prawidłowe oraz że świadomie i rozmyślnie nie składam fałszywych oświadczeń ani nie 
udzielam informacji, które są fałszywe. 

 
 

 

Podpis posiadacza / rodzica / opiekuna prawnego Data 
(W przypadku podpisu składanego przez inną osobę  
należy podać pełne imię i nazwisko oraz rodzaj pokrewieństwa) 

 
Uwaga: Należy obowiązkowo zwrócić poprzednie pozwolenie do Wydziału Transportu miasta Nowy 
Jork pocztą lub osobiście w terminie trzydziestu (30) dni od otrzymania pozwolenia. Posiadacz 
pozwolenia ma obowiązek zadzwonić do biura dziesięć (10) tygodni przed datą wygaśnięcia pozwolenia, 
aby poprosić o przesłanie formularza przedłużenia. PVC 9-2019 
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U W A G A 
 
 
 
 

Po formularz przedłużenia należy 
zgłosić się do nas co najmniej 

DZIESIĘĆ (10) TYGODNI przed datą 
wygaśnięcia pozwolenia 

 
718-433-3100 
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