
WNIOSEK 

 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 
        I. Dane pojazdu: 

1) rodzaj pojazdu i przeznaczenie: ....................................................................................................................................,

2) marka, typ, model: .............................................................., nr rejestracyjny: …………………………………………….,

3) numer identyfikacyjny VIN, numer nadwozia / podwozia / ramy:

II. Wnoszę o wpisanie / wykreślenie* adnotacji:
   HAK,  GAZ LPG/CNG/LNG, L,  TAXI,  BUS 100km/h,  EURO………,  VAT……., CIT……, PIT…….,

 zastaw rejestrowy na rzecz……………………………………………………………………………………………………….

III. Wnoszę o wymianę dowodu rejestracyjnego z powodu:
� zmiany nazwiska/nazwy na: ……………………………………………………………………………………………………, 
�   zmiany adresu zamieszkania/siedziby na: ……………………………………………………………………………………, 
�   zmiany rodzaju pojazdu na: …………………………………………………………………………………………………….., 
�    zniszczenia / zagubienia / kradzieży* (wymagane oświadczenie na odwrocie),
�    braku miejsca na kolejne wpisy badań technicznych: 

bez pozwolenia czasowego,      z pozwoleniem czasowym,     proszę o przesłanie dowodu rejestracyjnego pocztą
IV. Wnoszę o wydanie wtórnika: (wymagane oświadczenie na odwrocie),

�  tablic/y rejestracyjnych/nej o nr ….…..…: � 2 podłużne, � 1 podłużna, � 1 kwadrat, � motocyklowa, � motorowerowa,
�  tablicy / tablic samochodowych zmniejszonych: � podłużna lub � kwadrat,
� dodatkowej tablicy na bagażnik:  � podłużna lub � kwadrat,

 V. Wnoszę o wydanie: 
� dodatkowej tablicy na bagażnik:  � podłużna lub � kwadrat, 
�  zaświadczenia potwierdzającego …………………………………………………………………………………………... 

w celu przedłożenia w ………………………………………………………………………………………………………., 
� wydanie potwierdzonej* kserokopii……………………………………………………………………………………………, 
� zatrzymanego dowodu rejestracyjnego. 

Do wniosku załączam następujące dokumenty: 
� dowód 

rejestracyjny 
      � faktura VAT 
(montaż instalacji gazowej)

   �  wyciąg ze świadectwa 
       homologacji  

     (montaż instalacji gazowej) 

    �  faktura VAT 
(zmiana rodzaju pojazdu)

� badanie techniczne � pełnomocnictwo   � oświadczenie  � wyciąg z KRS 

� inne: 

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

……………………………………… 
*niepotrzebne skreślić  (podpis właściciela/właścicieli) 
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  Oświadczenie (dotyczy zniszczenia, zagubienia lub kradzieży dowodu rejestracyjnego i tablicy rejestracyjnej) 
  Pouczony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 § 1 Kodeksu Karnego) oświadczam,  

     że :  …………………………………………………………………….……………………….…………………………………………. 

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

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

 
.............................................................................                             …………………………………………………………... 
   (data, pieczęć oraz podpis przyjmującego oświadczenie)                                                   (podpis osoby składającej oświadczenie ) 

 
 

Art. 233 § 1 k.k. – Kto składa zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym 
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze 
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. 

 
Potwierdzam wydanie: (wypełnia urząd) 
1.  dowodu rejestracyjnego z następującymi zmianami: 

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

2. pozwolenia czasowego:................................................,  

3. tablic / tablicy rejestracyjnych / nej: .............................., 

4. znaków legalizacyjnych: ………..................................... 

 
  ………………………………………………  
                  (data, pieczęć i podpis urzędnika) 
 

Potwierdzam zgodność danych zawartych w dokumentach i nie wnoszę uwag do czynności administracyjnych. 

Potwierdzam odbiór ww. dokumentów: 

                                                                                                                                           
………..………………………………….. 

                                                                                                                                (podpis właściciela/właścicieli) 
 
 

W dniu …….………….. wydano dowód rejestracyjny seria .................. nr ............................... 
 
 
     ……….…………………………………                 ……..……………………………. 

   (data,podpis właściciela/właścicieli)                   (pieczęć i podpis urzędnika) 
     

 
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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