
  WNIOSEK O WYDANIE WTÓRNIKA  
 

....................................................................                                                                             Wąbrzeźno, data …………………………..………… 

(imię i nazwisko  lub nazwa właściciela)                                                                                                                                          
 

……………………………………………………………….             STAROSTA  WĄBRZESKI                                                                                                                                    
                      

              ul. Wolności 44 

...................................................................           87-200 WĄBRZEŹNO                                                                                                

   (adres zamieszkania  właściciela)                                                                                         
                                                                             
...................................................................                     
(nr PESEL lub REGON*/ data urodzenia**) 
                                                                            

Wnoszę o wydanie dla  pojazdu : 
 

numer rejestracyjny ______________  marka ……………………………………………………………… 

numer identyfikacyjny VIN/ 
nr nadwozia, podwozia lub ramy 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1) wtórnika dowodu rejestracyjnego pojazdu  utraconego w dniu ………………….……………………. z powodu*** 

□ zagubienia oryginału                                □ kradzieży oryginału                           □ zniszczenia oryginału 
W przypadku odnalezienia oryginału dowodu rejestracyjnego zobowiązuję się, niezwłocznie zwrócić go do Wydziału Komunikacji . 

 

2) wtórnika (wtórników)*** 

□  pozwolenia czasowego     □ nalepki kontrolnej      □ znaków legalizacyjnych      □  karty pojazdu 

□  tablic rejestracyjnych:     jednorzędowa - ..……   szt.,      dwurzędowa - ………   szt.       zmniejszona …..….  szt. 

□  dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika :  ………………………………………………………….…  (należy podać format tablicy)   

Przyczyna utraty oryginału :   □ zagubienie    □ kradzież    □ zniszczenie       Data utraty : ………………………….. 
W przypadku odnalezienia oryginału zobowiązuję się, niezwłocznie zwrócić go do Wydziału Komunikacji . 

         
 

 

Ponadto wnoszę o wydanie***: 
□  pozwolenia czasowego na okres konieczny do wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego 

□  pozwolenia czasowego oraz tymczasowych tablic rejestracyjnych - ………..  szt. - na okres konieczny do         
wykonania wtórnika tablicy rejestracyjnej 

 

Do wniosku załączam: ...................................................................................................................................................... 

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

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   . 
 

POUCZENIE - Art. 233 § 1 Kodeksu karnego :  „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub  
w innym  postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę,  podlega karze 
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”  
Treść pouczenia zrozumiałem/zrozumiałam i przyjąłem/przyjęłam do wiadomości, co potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 

 

     ……..…............................................................ 
                                                                                  (czytelny podpis właściciela pojazdu) 

* numer REGON podaje się  gdy właścicielem pojazdu jest przedsiębiorca   
** datę urodzenia wpisują  tylko cudzoziemcy, którzy nie mają nadanego numeru PESEL   ***  zaznaczyć odpowiednią pozycję  

DATOWNIK 
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