
WNIOSEK  
         Wąbrzeźno, dnia………………………                                                                           

.....................................................        ......................................................                                                                      
(imię i nazwisko lub nazwa właściciela) 1)                                     (imię i nazwisko lub nazwa współwłaściciela) 1) 

                                           

......................................................       .....................................................           Starosta Wąbrzeski                                                             
                                                                                                                                               ul. Wolności 44                        
......................................................       .....................................................              87-200 Wąbrzeźno                  

(adres zamieszkania właściciela)                                                        (adres zamieszkania współwłaściciela)                                          

                                                                                                                                                                                       
 

(nr PESEL lub REGON  2) / data urodzenia 3)                   (nr PESEL lub REGON  2) / data urodzenia 3)                    

  
………………………………………………….………           ………………………………….……………………… 
(telefon kontaktowy  lub  adres e-mail )                 (telefon kontaktowy lub adres e-mail )                                                                

                           

Wnoszę o          rejestrację   -        czasową rejestrację w celu  

   - wyrejestrowanie  i  zawiadamiam o zbyciu / nabyciu 4) następującego pojazdu : 
              

1. rodzaj pojazdu   i przeznaczenie   

2. marka, typ, model       3. rok produkcji  

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

                 

 

5. dotychczasowy numer rejestracyjny   

6. sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE dnia 5)  

Data  nabycia / zbycia 4)  dotychczas zarejestrowanego pojazdu  

Do wniosku załączam następujące dokumenty (zaznacz właściwe):  
dowód własności                                                                                                    dokument potwierdzający  zapłatę akcyzy 
dowód  rejestracyjny                                                                                              dowód odprawy  celnej 

tablice rejestracyjne                                                                                               pełnomocnictwo 

   zaświadczenie  o demontażu                                                                                oświadczenie o  imporcie 

   zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym                             tłumaczenie  dokumentu  

świadectwo zgodności (we)  / wyciąg ze świadectwa homologacji / dopuszczenie jednostkowe pojazdu 
inne …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..            
 

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

Wnoszę o wydanie tablic samochodowych zmniejszonych :    TAK         /  NIE    

Format tablic 4)          jednorzędowe- 2 szt.            jednorzędowa- 1 szt.           dwurzędowa-1 szt.             zmniejszone 

WNOSZĘ O ZACHOWANIE DOTYCHCZASOWEGO NUMERU REJESTRACYJNEGO    TAK       /   NIE 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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/W – ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:  
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Starosta Wąbrzeski. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: 
ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, e-mailowo: starostwo@wabrzezno.pl, telefonicznie 56 688-27-45 fax: 56 688-27-59 
Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając 
e-mail na adres: iod@wabrzezno.pl .  
Więcej informacji możesz uzyskać na: https://www.wabrzezno.pl/5741,3-klauzula-informacyjna-obsluga-rejestracji-pojazdow    

 

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

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

                                                                                                                                           (podpis właściciela/li  pojazdu lub pełnomocnika) 

1)     W przypadku wniosku składanego przez podmiot, o którym mowa w art.73 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.- 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)     Zaznaczyć właściwe   
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 właściciel, jeżeli wnosi o wydanie tablic indywidualnych zamiast tablic zwyczajnych  
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