(Oznaczenie VKM)

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO WNIOSKU O REJESTRACJĘ POJAZDÓW KOLEJOWYCH DOPUSZCZONYCH DO EKSPLOTACJI DLA POJAZDU SPECJALNEGO
Wnioskowany przypadek
CZĘŚĆ A Dane uzupełniające do wniosku

4) 5)

Dane dotyczące wniosku
Numer wniosku, do którego dołącza się niniejszy załącznik
Numer zarejestrowany w UTK (wypełnia UTK)
Data wpływu do UTK (wypełnia UTK)
Forma własności
Tytuł prawny, na podstawie którego dysponent użytkuje pojazdy
(zaznaczyć w jednej pozycji znakiem "X")

□ własność

□ leasing

□ dzierżawa □ najem

□ użyczenie □ inne

Kody parametrów pojazdu
Kod rodzaju taboru kolejowego (cyfra 1 EVN)

9

Kod rodzaju pojazdu (cyfra 2 EVN)

9

Kod przeznaczenia pojazdu (cyfra 5 EVN)

9

Kod dopuszczalnej prędkości z opisem (cyfra 6 EVN) 2)
Kod typu pojazdu specjalnego z opisem (cyfra 7 EVN) 2)
Kod podtypu pojazdu specjalnego z opisem (cyfra 8 EVN) 2)
Typ konstrukcyjny 1)
Typ konstrukcyjny przed modernizacją
Dane dotyczące pojazdu (lista pojazdów)
Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji
typu pojazdu lub zezwolenie na dopuszczenie
do eksploatacji

Lp.

Nr świadectwa

Data wydania

Data
ważności

Dane pojazdu

Numer fabryczny

Numer
fabryczny
przed
modernizacją

Rok
produkcji

Rok ostatniej
modernizacji

Poprzedni
numer
inwentarzowy

Producent

Adres
producenta

Wykonawca
modernizacji

6)

Adres
wykonawcy
modernizacji

Przyczyna
zmiany
numeru

Numer EVN

3)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
…

CZĘŚĆ B Dane techniczne pojazdu
CZĘŚĆ B.1 Dane techniczne pojazdu
Długość całkowita pojazdu [mm]
Szerokość pojazdu [mm]
Wysokość pojazdu od główki szyny [mm]
Masa własna pojazdu [kg]
Liczba osi
Hamulec postojowy [tak/nie]
Szerokość toru [mm]
Typ wózka

Dane

L.p. CZĘŚĆ B.2 Dane techniczne pojazdu z napędem

Dane

L.p.
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Urządzenie SHP [tak/nie]
Urządzenie czuwaka aktywnego [tak/nie]
Urządzenie radiostop [tak/nie]
Urządzenia radiołączności pociągowej [tak/nie]
Prędkość maksymalna [km/h]
Rodzaj silnika

Uwagi do załącznika:
1)

Oznaczenie typu konstrukcyjnego powinno być zgodne z oznaczeniem typu podanym na świadectwie dopuszczenia typu. W przypadku pojazdów po modernizacji, gdy brak nowego oznaczenia typu, należy podać oznaczenie typu sprzed modernizacji
wraz z myślnikiem i numerem dokumentacji, wg której wykonano modernizację.

2)
3)
4)

Kody i opisy powinny być zgodnie z opisami zawartymi w tablicach Załącznika nr 3 rozporządzenia MTBiGM z 3.01.2013 r. w sprawie sposobu prowadzenie rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 211).
Należy tu wpisać numer EVN pojazdu zarejestrowanego w rejestrze w przypadku zmiany danych rejestracyjnych bez zmiany numeru EVN lub zmiany numeru lub wycofania pojazdu z eksploatacji lub dadatkowej autoryzacji.
Należy tu wpisać jedną z formuł opisu znajdującego się w "Pliku nr 1_Przypadki rejestracji".

5)

W przypadku wpisania opcji: ".zmiana danych_ bez zmiany numeruEVN_pojazd specjalny" należy wypełnić tylko te pola, których dotyczy zmiana.

6)

W przypadku pierwszej rejestracji w krajowym rejestrze pojazdów należy podać poprzedni numer inwentarzowy np. WM15A-155 lub inny).

Pieczątka i podpis osób upoważnionych do reprezentacji (zgodnie z KRS):
…………………………………………
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