
      WNIOSEK  
……………………………………….                                  ………………………………………….
                                                                                                             (miejscowość, data )
………………………………………..
            (imię i nazwisko )                                                                     Starostwo Powiatowe 
………………………………………..                                             ul. Lipiańska 4
             (adres zamieszkania)                                                                   74 – 200 Pyrzyce
………………………………………….                           ………………………………………….
                                                                                                  ( nazwa organu rejestrującego)
………………………………………………..
(numer PESEL lub REGON*/**data urodzenia)

Wnoszę o rejestrację – czasową rejestrację w celu ………………………………………………
- wyrejestrowanie i zawiadomienie o nabyciu *** następującego pojazdu:

1) rodzaj pojazdu i przeznaczenie …………………………………………………………………….

2) marka, model ……………………………………………………………………………………….

3) rok produkcji ……………………………………………………………………………………….

4) numer VIN / nr nadwozia, podwozia, ramy………………………………………………………...

5) dotychczasowy numer rejestracyjny………………………………………………………………..

6) numer kart pojazdu, jeżeli była wydana ……………………………………………………………

7) sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE dnia****……………………………...

8) data nabycia dotychczas zarejestrowanego pojazdu………………………………………………..
Do wniosku załączam następujące dokumenty:

□  dowód rejestracyjnym

□  karta pojazdu

□  umowa /faktura /rachunek

□  tablice rejestracyjne w ilości ………….

□  oświadczenie o braku tablic

□  dowód wpłaty

□  zaświadczenie o dokonanym badaniu technicznym

□  akcyza/oświadczenie o braku akcyzy

□   świadectwo zgodności, oświadczenie o danych technicznych pojazdu

□  ……………………………………………………………………………………………………..
Wnoszę o wydanie tablic rejestracyjnych indywidualnych o następującym wyróżniku pojazdu……..
…………………………………………………………………………………………………..*****

Wnoszę o wydanie tablic samochodowych zmniejszonych:TAK/NIE
Oświadczam, że podane we wniosku dane i informacje są aktualne i zgodne ze stanem 
faktycznym.
                                                                                        ……………………………………………..
                                                                                                                                                                              (podpis właściciela)



*numer regon podaje się, gdy właścicielem pojazdu jest przedsiębiorca
**datę urodzenia wpisują tylko cudzoziemcy, którzy nie mają ustalonego nr PESEL
***niepotrzebne skreślić
****Wypełnia się w przypadku pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonym z terytorium państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej, rejestrowanego po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdy datą 
sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa Unii Europejskiej jest dzień 31 grudnia 2019 r.
***** wypełnia właściciel, jeżeli wnosi o wydanie tablic indywidualnych zamiast tablic zwyczajnych albo tablic 
samochodowych zmniejszonych.

Klauzula informacyjna dla klientów urzędu
W  związku  z  realizacją  wymogów  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)
2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z
przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy
o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach
z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest :

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych 
 e-mail : iod@pyrzyce.pl     tel. 91 88 11 333
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu – 

rejestracja pojazdu, zbycie pojazdu, zgłoszenie zmian w dowodzie rejestracyjnym, 
wyrejestrowanie pojazdu, wymiana dowodu rejestracyjnego.
na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa 
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, do chwili
realizacji  zadania,  do  którego  zostały  zebrane  oraz  przez  czas  niezbędny  do  obrony  roszczeń.
Przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa
Rady  Ministrów  z  dnia  18  stycznia  2011  r.  w  sprawie  instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych
rzeczowych  wykazów  akt  oraz  instrukcji  w  sprawie  organizacji  i  zakresu  działania  archiwów
zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67).
6)  posiada  Pani/Pan  prawo  do  żądania  od  administratora  dostępu  do  danych  osobowych,  ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem

Ustawa  z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2010, poz. 110, ze zm.) 

(podanie zakresu aktów prawnych na podstawie których działa dany urząd jest obligatoryjne)


