WŁAŚCICIEL

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

..............................................

..........................................

(imię i nazwisko lub nazwa firmy )

(imię i nazwisko lub nazwa firmy)

…..........................................
….........................................

…......................................
..........…............................

(adres właściciela )

KT.5410……………...

(adres właściciela)

…..........................................

….....................................

(nr PESEL lub REGON / data urodzenia -wpisują

nr PESEL lub REGON))

cudzoziemcy, którzy nie maja ustalonego nr PESEL)

Proszowice, dnia …...............

STAROSTWO POWIATOWE
W PROSZOWICACH
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
I TRANSPORTU

email ………………………………...
numer telefonu ………………………

WN I O S E K
1. Wnoszę o: ( właściwe zaznaczyć - x)
rejestrację  czasową rejestrację tzw. „czerwone tablice” w celu ….......................................
 wyrejestrowanie dopisanie/wykreślenie współwłaściciela zawiadamiam o nabyciu
zawiadamiam o zbyciu następującego pojazdu:
Rodzaj pojazdu i przeznaczenie …........................................................................................................
Marka,typ,model …...............................................................................................................................
Rok produkcji …....................................................................................................................................
Numer identyfikacyjny VIN/nr nadwozia(podwozia) ….......................................................................
Dotychczasowy numer rejestracyjny ….................................................................................................
Numer karty pojazdu ….........................................................................................................................
Sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE dnia: ( wypełnia się w przypadku pojazdu
niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej
rejestrowanego po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdy datą sprowadzenia pojazdu z
terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest dzień po 31 grudnia 2019r.)............................................
Data nabycia / zbycia ( niepotrzebne skreślić) …...................................................... .

2. Do wniosku załączam następujące dokumenty:( właściwe zaznaczyć – x)
dowód rejestracyjny,
badanie techniczne ,
upoważnienie,
karta pojazdu
świadectwo zgodności WE,
tłumaczenia,
tablice rejestracyjne,
oświadczenie,
potwierdzenie wniesienia opłat,
umowa sprzedaży
akcyza,
zaświadczenie o demontażu
faktura zakupu,
odprawa celna,
umowa darowizny
................................
…..........................
................................
3. Wnoszę o:
a) wydanie tablic indywidualnych o następującym wyróżniku pojazdu: …................
b) wydanie tablic rejestracyjnych 2 długie lub
1 długa + 1 kwadrat
1 długa
1 kwadrat
dodatkowa tablica na bagażnik - długa lub kwadrat
samochodowych zmniejszonych ( oświadczenie na odwrocie)
samochodowa, motocyklowa, motorowerowa, dla pojazdu
napędzanego wodorem i dla pojazdów elektrycznych
4. Pojazd posiada:
a) rodzaj paliwa podstawowego:  ON,  benzyna …..................................
b) rodzaj paliwa alternatywnego: …..............................................
.…..…............................
(podpis wnioskodawcy)

Data

Podpis i pieczątka

Przyjął wniosek
Załatwił sprawę
Wydał dokument
(PC, ZL, NK, KP)
Przedłużył PC
Wydał DR

Oświadczenie: (dotyczy pojazdów rejestrowanych po raz pierwszy w RP)
Oświadczam,że wiem o obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. Zobowiązuję się do
przedłożenia umowy ubezpieczenia OC w dniu odbioru dowodu rejestracyjnego pojazdu. .
Proszowice, dnia …..................................................................
(podpis właściciela)

Potwierdzam odbiór oryginału dokumentów, dnia......................................... .
…................................................
podpis właściciela

Oświadczenie ( warunkowa czasowa rejestracja pojazdu z urzędu – brak akcyzy i/lub odprawy celnej)
Oświadczam, że w okresie od warunkowej czasowej rejestracji pojazdu do wydania dowodu rejestracyjnego
nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu, którego dane są we wniosku.
Jednocześnie zobowiązuję się do dostarczenia brakujących dokumentów oraz zwrotu pozwolenia
czasowego przed upływem terminu, po którym mowa w art. 74 ust. 3 ustawy prawo o ruchu drogowym, a
w przypadku braku wymaganych dokumentów również do zwrotu tablic rejestracyjnych.
…....................................
( data i podpis właściciela)

Oświadczenie ( dotyczy pojazdów sprowadzonych z zagranicy)
Oświadczam, że pojazd, którego dane są we wniosku:
1. został sprowadzony z zagranicy bez tablic rejestracyjnych,*
2. został sprowadzony z tablicami rejestracyjnymi nr …..................................., co do których, zachodzi
konieczność zwrotu do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony.*
W związku z powyższym do wniosku o rejestrację nie dołączam tablic rejestracyjnych.


niepotrzebne skreślić

…....................................
( data i podpis właściciela)

Oświadczenie ( dotyczy pojazdów ze zmniejszoną tablicą rejestracyjną)
Oświadczam,że pojazd posiada zmniejszone wymiary miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablic
rejestracyjnych.

….........................................
( data i podpis właściciela)

RODO
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ( Dz. U. UE.L. 2016. 119.1):

1)

administratorem moich danych osobowych jest Starosta Proszowicki, z siedzibą
w Proszowicach, przy ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice
(e-mail: starosta@proszowice.upow.gov.pl, tel. 12 386-18-46);

2)

osobą do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony danych Osobowych (email: iod@proszowice.upow.gov.pl, tel.
12 386-18-46, adres do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Proszowicach ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice);
moje dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( tj.
Dz. U. z 2017 r. poz. 1260) oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy oraz w trybie określonym w Kodeksie Postępowania Administracyjnego;
moje dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz instrukcją kancelaryjną dla organów
powiatów;
posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania;
mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jestem zobowiązany/a do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
dokonania odpowiednich czynności wynikających z przepisów w/w ustawy;3
odbiorcą moich danych osobowych będą: Minister Cyfryzacji, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., podmioty, które wykonują na zlecenie
Administratora zadania związane z utrzymywaniem systemów informatycznych;
moje dane osobowe mogą być przekazywane do organów państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych właściwych w sprawie rejestracji pojazdów
lub właściwych placówek dyplomatycznych w razie niemożności organu do załatwienia sprawy.
Administrator nie będzie realizował zautomatyzowanego podejmowani decyzji, w tym profilowania.

3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)
10)

…..................................................................
(data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

