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...................................................................................   Brzeg, dn. ……………………… 
(imię i nazwisko lub nazwa właściciela)*)                     
 

...................................................................................        
(adres właściciela)*)       

 

...................................................................................                    STAROSTWO POWIATOWE                          

(nr PESEL lub REGON*)**)/data urodzenia***)              W BRZEGU    

 

...................................................................................    
(imię i nazwisko lub nazwa współwłaściciela)*)                  
 

...................................................................................        
(adres właściciela)*)     

   

...................................................................................                                              
(nr PESEL lub REGON*)**)/data urodzenia***)                 
 

Wnoszę o rejestrację  - czasową  rejestrację w celu……………………………………………………...,  

dopisanie/wykreślenie współwłaściciela, wyrejestrowanie i zawiadamiam o nabyciu/zbyciu  

następującego pojazdu: 

 

1. Rodzaj pojazdu i przeznaczenie……………………………………………………………………….....… 

2. Marka, typ, model………………………………………………………………………………………….. 

3. Rok produkcji………………………………………………………………………………………………. 

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

5. Dotychczasowy numer rejestracyjny………………………………………………………………………. 

6. Kolor pojazdu……………………………………………………………………………………………… 

7. Sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE dnia………………………………………… 

8. Data nabycia/zbycia dotychczas zarejestrowanego pojazdu……………………………………………... 

Do wniosku załączam następujące dokumenty: 

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

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

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

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

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

6. ........................................................................................................................................................................ 

7. ……………………………………………………………………………………………………………… 

8. ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Wnoszę o wydanie tablic rejestracyjnych indywidualnych o następującym wyróżniku ………………............ 

Wnoszę o wydanie tablic samochodowych zmniejszonych : Tak/Nie 

Wnoszę o zachowanie dotychczasowych tablic rejestracyjnych : Tak/Nie 

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

 

 

 

 

  ........................................... 
                  (czytelny podpis właściciela) 
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Objaśnienie: 
*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. 

**numer REGON podaje się, gdy właścicielem pojazdu jest przedsiębiorca. 

***Datę urodzenia wpisują tylko cudzoziemcy, którzy nie mają ustalonego nr. PESEL. 

      

 

 

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany, iż do odbioru dowodu 

rejestracyjnego niezbędne jest przedłożenie: 

1. Pozwolenia czasowego / Dowodu rejestracyjnego. 

 

 

……………………………… 
(Podpis właściciela)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art., 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Brzeski – Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą w 

49-300 Brzeg przy ul. Robotniczej 20; tel. 774447900; e-mail starostwo@brzeg-powiat.pl 

2) Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane będą w celu prowadzenia wszczętego postępowania administracyjnego – 

realizacji zadań nałożonych na urząd, wynikających z prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych na postawie art. 61 § 1,4 i 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeksu 

postępowania administracyjnego  Dz. U. 2021, poz. 735 z późn, zm.) 

3) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania 

lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, do 

wniesienia skarg do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Pełna treść informacji o przetwarzaniu danych osobowych jest dostępna na stronie urzędu --- brzeg-powiat.pl/rodo w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu, w wersji papierkowej w Kancelarii Ogólnej urzędu, na tablicach ogłoszeń oraz w każdym wydziale 

urzędu. 
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