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Inicjatywa dorobku kulturowego ludzkiej mobilności
Czerwone tablice rejestracyjne dla kolekcionerów zabytkowych samochodów
Zeby umo liwić kolekcjonerom zabytkowych samochodów udział w zjazdach i spotkaniach, które prezentują
zabytkowe pojazdy jako techniczne dziedzictwo rozwoju przemysłu motoryzacyjnego oraz umo liwić ich
właścicielom dojazd do miejsca zjazdu i powrót do domu istnieją w Niemczech specjalne zmienne tablice rejestracyjne.
Tablice zmienne mogą być u ywane do jazd próbnych, transportu, na dojazd do przeglądu technicznego,
zakładu napraw, gdy niezbędne są remonty i naprawy.
Tablice rejestracyjne są w Niemczech wydawane właścicielowi samochodu przez Urząd rejestracji pojazdów
mechanicznych zgodnie z Paragrafem Nr. 17 przepisów o rejestracji samochodów. Są to czerwone znaki na
białym tle z 1 do 3-ma literami, następnie numer identyfikacyjny »07«. Mo na je łatwo rozróznić od tablic
rejestracyjnych tzw. Wywozowych dla handlarzy samochodów, które są równie czerwono-białe ale ich numer identyfikacyjny to cyfry »06«.
Taką zbiorczą tablicą rejestracyjną mo e być oznakowanych do 20-tu pojazdów zabytkowych jednej kolekcji,
pod warunkiem e tylko jeden pojazd z kolekcji bierze udział w ruchu drogowym (u ywane wyłącznie pojedynczo).
Dla ka dego samochodu, który w ramach kolekcji zaopatrzony został specjalną tablicą rejestracyjną i mo e
brać udział w ruchu drogowym wydaje Urząd Komunikacji specjalny ró owy Dowód rejestracyjny. Dowód
ten mo e mieć równie formę ksią eczki, w której zawarte są dane identyfikujące dany pojazd biorący udział w ruchu drogowym łącznie ze specjalną tablicą rejestracyjną.
Zeby otrzymać taki dowód rejestracyjny nale y:
– posiadać orzeczenie przysięgłęgo rzeczoznawcy, który potwierdzi, e pojazd jest conajmniej 30 lat stary,
*)
jest w dobrym stanie technicznym i pozwala na udział pojazdu w ruchu drogowym.
– Wystarczające ubezpieczenie pojazdu.
– Właściciel musi być znany urzędom jako odpowiedzialny i godny zaufania.
Ten specjalny ró owy Dowód rejestracyjny dokumentuje, e zgodnie z urzędową kontrolą opisany tym dowodem pojazd w połączeniu z specjalną tablicą rejestracyjną mo e brać udział w ruchu drogowym zgodnie
z wy ej wymienionymi warunkami.
Je eli samochód, dla którego wystawiono ró owy Dowód rejestracyjny i czerwoną tablicą rejestracyjną znajduje się w ogólnodostępnym ruchu drogowym, świadczy o tym e,
– ka dy urząd mo e ustalić dane osobowe wlaściciela samochodu
– samochód jest właściwie i wystarczająco ubezpieczony
Prosimy przy tym, aby przy przedło eniu odpowiedniej przyczyny u ycia pojazdu, prowadzącemu samochud
ze specjalną tablicą rejestracyjną i ró owym dowodem rejstracyjnym umo liwić poruszanie się po drogach
publicznych.
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Przydzielając Dowód rejestracyjny przed 01.03.2007 mógł Urząd rejestracji pojazdów mechanicznych sam ocenić wiek minimalny i
stan techniczny pojazdu. Jego zdolność do udziału w ruchu drogowym musiała być równie przed 01.03.2007 podwierdzona przez
przysięgłego rzeczoznawcę.
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