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 Racibórz, dnia  ……............................ 

 Właściciel pojazdu:  Współwłaściciel pojazdu: 

............................................................................. .................................................................................. 
Imię i nazwisko (lub nazwa) właściciela  Imię i nazwisko (lub nazwa) współwłaściciela  

............................................................................. .................................................................................. 
adres (siedziba) właściciela  adres (siedziba) współwłaściciela  

..........-.................................................................. ..........-........................................................................ 
kod pocztowy, miejscowość kod pocztowy, miejscowość 

............................................................................. .................................................................................. 
nr PESEL lub REGON / data urodzenia nr PESEL lub REGON / data urodzenia 

............................................................................. 
nr tel. / adres e-mail do powiadomienia o dowodzie rejestracyjnym  

STAROSTA RACIBORSKI 
Wnoszę o: 
� rejestrację � czasową rejestrację w celu …………………………….………………………….. 
� wyrejestrowanie  � zawiadamiam o nabyciu / zbyciu* następującego pojazdu: 

1) rodzaj pojazdu i przeznaczenie: ..................................................................., kolor:.......................................................
2) marka, typ, model: ..........................................................................................................................................................
3) rok produkcji:...................................................................................................................................................................
4) numer identyfikacyjny VIN, numer nadwozia / podwozia / ramy:

5) dotychczasowy numer rejestracyjny: ................................................................................................................................

6) sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego UE dnia:  ........................................................................................

7) data nabycia / zbycia dotychczas zarejestrowanego pojazdu: .........................................................................................

Do wniosku załączam następujące dokumenty: 

� dowód 
rejestracyjny � umowa kupna � faktura zakupu � badanie 

techniczne 

� tablice rejestracyjne � tłumaczenia � oświadczenie 
o imporcie � oświadczenie 

� pełnomocnictwo � potwierdzenie 
zapłaty akcyzy � odprawa celna � dodatkowa tablica 

rejestracyjna 

� wyciąg świadectwa homologacji / świadectwo zgodności (WE) / dopuszczenie jednostkowe 

� inne: 

Pojazd posiada: 
1) rodzaj paliwa podstawowego:   olej napędowy,    benzyna,    energia elektryczna,
2) rodzaj paliwa alternatywnego:  gaz LPG/CNG/LNG*,  eneria elektryczna,  inne: ……………..…….

Wnoszę o: 
� zachowanie dotychczasowych tablic rejestracyjnych, 
�   wydanie nowych tablic: � 2 podłużne lub � 1 podłużna + 1 kwadrat, � 1 podłużna lub  � 1 kwadrat, 
� dodatkowej tablicy na bagażnik:  � podłużna lub � kwadrat, 
� tablic rejestracyjnych indywidualnych o następującym wyróżniku pojazdu: .................................................., 
� samochodowych zmniejszonych (wymagane oświadczenie na odwrocie). 

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

……………………………………… 
*niepotrzebne skreślić

 (podpis właściciela/właścicieli) 

1

 przesłanie dowodu rejestracyjnego za pośrednictwem operatora pocztowego.
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  Oświadczenie (dotyczy pojazdów rejestrowanych po raz pierwszy w RP) 
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu 
rejestracji pojazdu.  
Zobowiązuję się do przedłożenia ubezpieczenia OC w dniu odbioru dowodu rejestracyjnego pojazdu. 

……..……………………………… 
 (data, podpis właściciela/właścicieli)

Oświadczenie (warunkowa czasowa rejestracja pojazdu z urzędu – brak akcyzy i/lub odprawy celnej) 
Oświadczam, że w okresie od warunkowej czasowej rejestracji pojazdu do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi 
zmiana w zakresie własności pojazdu, którego dane są we wniosku. 
Jednocześnie zobowiązuję się do dostarczenia brakujących dokumentów oraz zwrotu pozwolenia czasowego przed 
upływem terminu, a w przypadku braku wymaganych dokumentów również do zwrotu tablic rejestracyjnych. 

……..……………………………… 
   (data, podpis właściciela/właścicieli)

Oświadczenie (dotyczy pojazdów sprowadzonych z zagranicy) 
Oświadczam, że pojazd, którego dotyczy przedmiotowy wniosek: 
1. został sprowadzony z zagranicy bez tablic rejestracyjnych*,
2. został  sprowadzony  z  tablicami  rejestracyjnymi  nr  ……………………………………….,  co  do  których  zachodzi

konieczność zwrotu do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony*.
W związku z powyższym do wniosku o rejestrację nie dołączam tablic rejestracyjnych. 
* niepotrzebne skreślić

……..……………………………… 
   (data, podpis właściciela/właścicieli)

Oświadczenie (dotyczy rejestracji pojazdu z dodatkową tablicą na bagażnik) 
Oświadczam, że utraciłem/am dodatkową tablicę rejestracyjną wydaną na bagażnik. 

……..……………………………… 
 (data, podpis właściciela/właścicieli)

Oświadczenie (dotyczy pojazdów ze zmniejszoną tablicą rejestracyjną) 
Oświadczam, że pojazd posiada zmniejszone wymiary miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do 
umieszczenia tablic rejestracyjnych. 

……..……………………………… 
  (data, podpis właściciela/właścicieli)

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych: 

Starosta Raciborski jako Administrator danych osobowych informuje, że Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w celu 
wypełnienia obowiązku prawnego, którym jest prowadzenie postępowań w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego. Ma Pani / 
Pan prawo do żądania od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, które są nieprawidłowe, 
a w sytuacjach określonych prawem – ich usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się 
kontaktować poprzez e-mail: iod@powiatraciborski.pl lub pisemnie na adres: Plac Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz. Dane po 
zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny 
do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. Podanie danych osobowych jest 
obowiązkowe w zakresie, w jakim przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W pozostałych przypadkach 
podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Odbiorcami danych są strony, uczestnicy postępowania, jak również inne 
podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym 
podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się 
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 
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