
Opis procedury zamiany samochodu ciężarowego na osobowy.
(przeprowadziłem we wrześniu 2006)

PROCEDURA: 
1. Trzeba znaleźć firmę która ma uprawnienia (z tym bywa problem) do przerobienia samochodu
z ciężarowego na osobowy. 
2. Firma demontuje kratkę i wystawia fakturę na ok 50zł (rozrzut 50-100zł) 
3. Robimy pełny przegląd samochodu - koszt ok. 180zł (samochód bez instalacji gazowej). W
moim przypadku ta sama firma która demontowała kratkę zrobiła przegląd. 
4. Z firmy demontującej kratkę bierzemy fakturę na demontaż + oni dają stos dokumentów dla
Wydziału Komunikacji 
5. Do wydziału komunikacji idziemy z : 
- fakturą i dokumentami firmy demontującej kratkę 
- wynik badania technicznego 
- dowód rejestracyjny 
- karta pojazdu (jeśli była wydana) 
- ubezpieczenie OC 
- dowód osobisty właściciela 
- tablice rejestracyjne - ZOSTAWIAJĄ STARE TABLICE i naklejkę na szybie (zmienią tylko
naklejkę na tablicach) 
- NIE ZRYWAĆ NAKLEJKI Z SZYBY!!! 
- wypełniamy odpowiedni druk 
W moim przypadku w Wydziale Komunikacji zapłaciłem ok. 80zł 
Jak na razie w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym wpisali "zgłoszono zmiany" i kazano
się zgłosić po nowy dowód rejestracyjny za miesiąc. 
- Potem należy zrobić aneks do umowy ubezpieczenia w związku ze zmianą ciężarowego na
osobowy. 

UWAGA: Ja miałem auto 4-ro osobowe ale był środkowy zagłówek, a pas sam założyłem (wg
opisu ze strony: http://forum.focusklubpolska.com/viewtopic.php?t=7325). Firma robiąca
przegląd po demontażu kratki napisała, że przystosowany na pięć osób. 

Jak pisałem w Wydziale komunikacji kazali zgłosić się za miesiąc ale po 14 dniach na stronie
wydziału (http://www.bip.krakow.pl) znalazłem informację, że dokumenty dla mnie są gotowe. 
1. Formalności załatwia właściciel z dowodem osobistym 
a) odebrano mi dotychczas używany dowód rejestracyjny (został skasowany) 
b) dostałem nowy dowód rejestracyjny z nowymi wpisami 
- w rubryce rodzaj pojazdu: zamiast "ciężarowy" jest wpis "osobowy" 
- w rubryce dopuszczalna ładowność: zamiast 520 kg są tylko kreski 
- w rubryce S1: zamiast "4" jest "5" 
c) oddano Kartę Pojazdu z wpisem w rubryce "Zmiany parametrów technicznych pojazdu" z
adnotacją: 
"Zmiana rodzaju 
1. samochód osobowy 
2. liczba miejsc - 5" 
i to już koniec formalności w Wydziale Komunikacji 
d) teraz w firmie ubezpieczeniowej należy zrobić aneks do umowy ubezpieczenia pojazdu z
informacją, że samochód jest osobowy. 

spisał: 
Arturek

Autor opisu należy do następujących klubów Forda:
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- Focus Klub Polska
- Ford Club Polska


