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

                                                       (miejscowość, data ) 
.................................................................................    

           ( nazwisko i imię lub nazwa właściciela pojazdu  )1)       
                   

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

                         ( adres właściciela pojazdu )1)   
 

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

................................................................................                           Starosta Niżański  
                    ( nr PESEL lub REGON1)2)/data urodzenia

3)
) 

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

        Wnoszę o rejestrację - czasową rejestrację w celu............................................ - wyrejestrowanie 

i zawiadamiam o nabyciu/zbyciu4) następującego pojazdu : 

1. rodzaj pojazdu i przeznaczenie.............................................................................................  

2. marka, typ, model ........................................................................................................  

3. rok produkcji ...............................................................................................................  

4. VIN /nr nadwozia/ nr seryjny.................................................................................................... 

5. dotychczasowy numer rejestracyjny .................................................................................. 

6. sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE dnia 5)....................................  

       Data nabycia/zbycia4) dotychczas  zarejestrowanego pojazdu …........................................ 

    kolor pojazdu ........................................................rodzaj nadwozia : sedan, hatchbak, kombi, coupe4) 

        rodzaj paliwa podstawowego: benzyna/ olej napędowy4)   alternatywnego : LPG/CNG4) 

Do wniosku załączam następujące dokumenty : 

1)  ............................................................................................................................. ................. 

2) ............................................................................................................................................ 

3) ............................................................................................................................................ 

4) ........................................................................................................................................... 

5) ............................................................................................................................................ 
Wnoszę o:  

- zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego Tak/Nie4), 

- wydanie tablic rejestracyjnych:  jednorzędowych/ jednorzędowa+dwurzędowa(kwadratowa)4)
 

-  wydanie tablic rejestracyjnych indywidualnych o następującym wyróżniku6) ..........................................  

- wydanie tablic samochodowych zmniejszonych: Tak/Nie6)
 

 

  Oświadczam, że podane we wniosku dane i informacje są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.  

 

 Proszę przesłać zawiadomienie o możliwości odbioru dowodu rejestracyjnego: 

SMS  na   nr  tel.     lub 

e-mailem        

 

     

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

                                                         (podpis właściciela pojazdu ) 

*Objaśnienia do odnośników znajdują się na drugiej stronie wniosku. 

1) W przypadku 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 jest przedsiębiorca. 

3) Datę urodzenia wpisują tylko cudzoziemcy, którzy nie maja ustalonego nr PESEL. 

4) Niepotrzebne skreślić. 

5) Wypełnia się w przypadku pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej. 

6) Wypełnia właściciel pojazdu, jeżeli się zwraca o wydanie tablic indywidualnych zamiast tablic zwyczajnych albo tablic 

samochodowych zmniejszonych. 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

 
Prowadzenie ewidencji pojazdów Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Nisku z siedzibą w Nisku pod adresem 37-

400 Nisko, ul. Plac Wolności 2, tel/fax. 15 8412 700, e- mail: poczta@powiat-nisko.pl. 

2. Funkcjonujący dotąd w Starostwie Powiatowym w Nisku Administrator Bezpieczeństwa Informacji – Andrzej Kołodziej 

staje się Inspektorem Ochrony Danych Osobowych z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 15 8412 700 

w.127 oraz e-mail: akolodziej@powiat-nisko.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następującym celu: 
Rejestracja i wyrejestrowywanie pojazdów 

Na podstawie: 

Art. 73 i Art. 74 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym  
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:  

podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych  

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.  
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu usunięcia zgodnie z kategorią archiwalną tj.: 

Po ekspertyzie po 10 latach lub przekwalifikowanie na dokumentację archiwalną  

7. Posiada Pani/Pan prawo: 
a)      dostępu do treści swoich danych, 

b)      prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,  

c)      prawo do przenoszenia danych,  

d)      prawo wniesienia sprzeciwu,   

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r.  

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obligatoryjne, a ich zakres został 
określony w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego oraz w przepisach szczegółowych, konsekwencją 

niepodania tych danych będzie pozostawienie podania bez rozpoznania.  

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 
 

 

 

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

      data i podpis 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


