
W N I O S E K 

 

......................................................................................                           Węgrów, dnia..................... 
imię i nazwisko lub nazwa właściciela1)                                 
 

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

 adres1)         

.......................................................................................         Starostwo Powiatowe w Węgrowie                                                                                                                                                                                         

nr PESEL lub REGON 1), 2)/data urodzenia3)
      ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów 

 

.......................................................................................    
numer telefonu 

                  

 

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

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

6. sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE dnia5) …………………………….... 
 

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

Do wniosku załączam następujące dokumenty:  
 

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

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

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

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

Wnoszę o wydanie: 

- tablic rejestracyjnych indywidualnych o następującym wyróżniku pojazdu6): ............................................. 

- tablic samochodowych zmniejszonych i oświadczam, że w pojeździe są zmniejszone wymiary miejsca 

konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablic rejestracyjnych: tak / nie6) 

 

Wnoszę o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego: tak / nie7) 

 

Oświadczam, ze świadomością odpowiedzialności karnej z art. 233 kk za niezgodne z prawdą dane, że podane 

we wniosku dane i informacje są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. 
 

 

…………………………….………………………….. 

                 podpis 
 

 

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 nr 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 datę sprowadzenia pojazdu z terytorium 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest dzień po dniu 31 drudnia 2019 r. 
6) Wypełnia się, jeżeli właściciel pojazdu wnosi o wydanie tablic indywidualnych zamiast tablic 

zwyczajnych albo tablic samochodowych zmniejszonych w przypadku, gdy pojazd posiada 

zmniejszone wymiary miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablicy 

rejestracyjnej. 
7) Wypełnia się, jeżeli właściciel pojazdu wnosi o zachowanie dotychczasowego numeru 

rejestracyjnego zgodnie z art. 73 ust. 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 

drogowym. 

 

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 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) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) 

informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: 

Powiat Węgrowski 

ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów 
tel. 25 792-26-17, 740-92-00,  sekretariat@powiatwegrowski.pl 

 

Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych 

(IOD) – Pana Zbigniew Zegardło, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z 

IOD można kontaktować się pod adresem e-mail: iod-zz@tbdsiedlce.pl. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia spraw związanych z rejestracją pojazdów, 

wydawaniem dowodów i tablic rejestracyjnych. 

Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość: 

 dostępu do danych osobowych jej/jego dotyczących oraz otrzymania ich kopii, 

 żądania sprostowania danych osobowych, 

 usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub 

drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres Administratora lub Inspektora Ochrony Danych. 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie 

Państwa danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest: 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

 

mailto:iod-zz@tbdsiedlce.pl

