
  

 

WNIOSEK 
                                                                                                               .................................................  

                                                                                                                                                                (miejscowość, data) 

                                                         

.....................................................                         …………………………………   
(imię i nazwisko lub nazwa właściciela)                                                    (imię i nazwisko lub nazwa właściciela) 

  

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

…………………………………                         ………………………………….                                                                                                                                                                      
(adres właściciela)                                                                                     (adres właściciela)                                                                                                                                                                                                                                                    

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

(nr PESEL lub REGON 1)2) / data urodzenia3 )                                        (nr PESEL lub REGON 1)2) / data urodzenia3 )                                                                                                                                           

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

Telefon ułatwiający kontakt (podanie danych dobrowolne) 

 

                                    Starosta Rycki 

                                   ul. Wyczółkowskiego 10A 

                                08-500 Ryki 

Wnoszę o rejestrację – czasową rejestrację w celu ............................................................... 

– wyrejestrowanie i zawiadamiam o nabyciu/zbyciu
4)

 następującego pojazdu: 
 

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

2. marka, typ, model ............................................................................... kolor ………….….. 
 

3. rok produkcji ......................................................., paliwo ………………………………… 
 

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

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

6. numer karty pojazdu, jeżeli była wydana ............................................................................ 
 

7. sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE dnia
5)

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

      Data nabycia/zbycia
4)

 dotychczas zarejestrowanego pojazdu.................................................... 
 
Do wniosku załączam następujące dokumenty: 

1.  ............................................................................................................................................... 

2.  ............................................................................................................................................... 

3.  ............................................................................................................................................... 

4.  ............................................................................................................................................... 

5.  ............................................................................................................................................... 

6.  ............................................................................................................................................... 
 
Wnoszę o wydanie tablic rejestracyjnych indywidualnych o następującym wyróżniku pojazdu6): ............................. 

Wnoszę o wydanie tablic samochodowych zmniejszonych: tak/nie6) 

Wnoszę o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego: TAK/NIE*** 

Wnoszę o wydanie pozwolenia czasowego TAK/NIE*** 

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

 
 

.......................................  
(podpis właściciela) 

____________ 

Objaśnienia do odnośników znajdują się na odwrocie wniosku.  

   

1)  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.  

*** Niepotrzebne skreślić. 

**** Wypełnia właściciel, jeżeli wnosi o wydanie tablic indywidualnych zamiast tablic zwyczajnych. 



  

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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 (Dz .U. UE. L. z 2016r. 

Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

 

1) Administratorem Państwa danych jest Starosta Rycki (adres: ul. Wyczółkowskiego 10 a, 08-500 Ryki, 

tel. kontaktowy: tel. 81 865 74 50, adres e-mail:  starostwo@ryki.powiat.pl). 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: 

inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji pojazdu jak również w celu realizacji 

praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy                   

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256  

z późn. zm.) i ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym ( tj. Dz. U. z 2020 r., 

poz. 110 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do wymienionych ustaw. W przypadku 

dobrowolnego udostępniania przez Państwa danych osobowych innych niż wynikające z obowiązku 

prawnego, podstawę legalizującą ich przetwarzanie stanowi wyrażona zgoda na przetwarzanie swoich 

danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu ułatwienia kontaktu telefonicznego. 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu                               

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym 

przepisów archiwalnych tj. 10 lat. Natomiast z przypadku danych podanych dobrowolnie – co do 

zasady do czasu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie. 

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący 

Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych co do danych osobowych, których podanie 

jest dobrowolne 

d) w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO) - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować 

będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. Nieprzekazanie danych udostępnianych 

dobrowolnie pozostaje bez wpływu na rozpoznanie sprawy 

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych tj. świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych 

wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu oraz świadczenia usługi serwera e-mailowego, a także 

podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

 


