WNIOSEK

1
…………………………………..…......
(IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA WŁAŚCICIELA)

ŚRODA ŚLĄSKA …. …. …. …. 2022 r.

1)

(MIEJSCOWOŚĆ, DATA)

.........................................................
(IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA WŁAŚCICIELA)

1)

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

STAROSTWO POWIATOWE
W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

.......................................................
(ADRES WŁAŚCICIELA)

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I KOMUNIKACJI

1)

UL.WROCŁAWSKA 2, 55-300 ŚRODA ŚLĄSKA
TEL. 071/ 317 – 56 – 46, FAX. 071/ 317 – 56 – 49
www.powiat-sredzki.pl starostwo@powiat-sredzki.pl

.........................................................
(NUMER TELEFONU WŁAŚCICIELA)

1552
1525 3 4 5 6 7 8 9 0 1
(NUMER PESEL LUB REGON

1),2)
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WNOSZĘ O REJESTRACJE – CZASOWĄ REJESTRACJE W CELU: DOJAZDU DO STACJI DIAGNOSTYCZNEJ, DOJAZDU
DO .................................................................................................................................................................................
4)

– WYREJESTROWANIE I ZAWIADAMIAM O NABYCIU/ZBYCIU NASTĘPUJĄCEGO – POJAZDU: …................................
1. RODZAJ POJAZDU I PRZEZNACZENIE: OSOBOWY – CIĘŻAROWY – AUTOBUS – MOTOCYKL – MOTOROWER
– CIĄGNIK ROLNICZY - PRZYCZEPA .........................................................................................................................................
2. MARKA, MODEL: ………………………………............................................................................................................................
TYP NADWOZIA: SEDAN – HATCHBACK – KOMBI – COUPE – KABRIOLET – WIELOZADANIOWY– VAN – FURGON –
TERENOWY – SKRZYNIA – WYWROTKA – CYSTERNA – INNY – ………………...………………..............................................
3. ROK PRODUKCJI: ……………………………………………………………………………………………………….
NR IDENTYFIKACYJNY VIN

14.

NR NADWOZIA,
PODWOZIA LUB RAMY
5. DOTYCHCZASOWY NUMER REJESTRACYJNY: ……………………………………….……….. ................................................................
6. NUMER KARTY POJAZDU: ……………………………………………... .......................................................................................................
5)
7. SPROWADZONEGO Z TERYTORIUM PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO UE DNIA : …………………………………….……..…………
DATA NABYCIA/ZBYCIA DOTYCHCZAS ZAREJESTROWANEGO POJAZDU ……………………………………..………….……………..
RODZAJ PALIWA: OLEJ NAPĘDOWY – BENZYNA/ETYLINA – GAZ-LPG – GAZ- CNG***– ..................................................................
8. KOLOR POJAZDU*: ………………………………………….……...................................................................................................................
10. Wnoszę o wydanie tablic rejestracyjnych indywidualnych o następującym wyróżniku pojazdu****: ………………………………….………
11. Wnoszę o wydanie tablic samochodowych zmniejszonych: Tak / Nie *****
12. Wnoszę o pozostawienie dotychczasowych numerów rejestracyjnych: Tak / Nie *****
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem zgodność
powyżej zamieszczonych danych.
POUCZENIE: Zgodnie z art. 74 ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym, pozwolenie czasowe i tablice rejestracyjne należy zwrócić
do organu, który je wydał, po upływie terminu wskazanego w pozwoleniu czasowym. Bezskuteczny upływ tego terminu, będzie
skutkował podjęciem przez tutejszy organ stosownych działań prawnych. UWAGA: Pouczenie nie dotyczy czasowej rejestracji
pojazdu w celu umożliwienia wywozu pojazdu za granicę.
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DO WNIOSKU ZAŁĄCZAM:
UMOWA KUPNA – FAKTURA VAT – RACHUNEK ..........................................................................................................................................................
TABLICA REJESTRACYJNA ............................................................................................................................................................................................
DOWÓD REJESTRACYJNY .............................................................................................................................................................................................
UBEZPIECZENIE ..............................................................................................................................................................................................................
ZAŚWIADCZENIE O BADANIU TECHNICZNYM .............................................................................................................................................................
...................................................................
(PODPIS WŁAŚCICIELA)

*

SOiK/ NS

W przypadku wniosku składanego przez podmiot, o którym mowa w art. 73 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, we wniosku podaje
się dane tego podmiotu oraz właściciela pojazdu.
2) Numer REGON podaje się, gdy właścicielem pojazdu jest przedsiębiorca.
3) Datę urodzenia wpisują tylko cudzoziemcy, którzy nie mają ustalonego numeru PESEL.
4) Niepotrzebne skreślić.
5)
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 dniu 31 grudnia 2019
r.
6) Wypełnia się, jeżeli właściciel pojazdu wnosi o wydanie tablic indywidualnych zamiast tablic zwyczajnych albo tablic samochodowych zmniejszonych.
1)

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), informujemy, iż:
1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Starosta Średzki z siedzibą w Środzie Śląskiej
przy ul. Wrocławskiej 2;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem
e-mail specrodo@wp.pl lub adresem do korespondencji jest adres administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zadań administratora wynikających z ustawy o
samorządzie powiatowym dotyczącym spraw z zakresu kompetencji wydziału spraw obywatelskich i
komunikacji, przy czym prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest
obowiązek wynikający z art. 6 ust. 1 lit c) RODO;
4) dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim,
mogą zostać udostępniane tylko organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
5) administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Rozporządzeniem Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działań archiwów zakładowych.
7) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie

Pani/Pana

danych

osobowych

narusza

przepisy

rozporządzenia

Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO). Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych;
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym;
9) dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania;
10) Posiadacie Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

