
              W N I O S E K    

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

…………………………………………………….        ……………………………………………….……………               
 
…………………………………………………….        ………………………………..……………………….…               
                    (adres właściciela) 1)                                                                      (adres współwłaściciela) 1) 

      
…………………………………………………….        ………………………………..…………………………… 
          (nr PESEL lub REGON2)/data urodzenia3) )                           (nr PESEL lub REGON2)/data urodzenia3) ) 
 

……………………………………………………………………..…………….….……….…….………………….          
                                    (nr telefonu kontaktowego / adres e-mail – nieobowiązkowo)       

 

  
Wnoszę o: 

 rejestrację 

 czasową rejestrację w celu ................................................... 

 wyrejestrowanie 
i zawiadamiam o nabyciu/zbyciu4) następującego pojazdu: 

 
1. rodzaj pojazdu i przeznaczenie ....................................................................................................................... 
2. marka, typ, model ........................................................................................................................................... 
3. rok produkcji ................................................................................................................................................... 

3a. kolor pojazdu ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3b. rodzaj paliwa ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. numer VIN / numer nadwozia, podwozia lub ramy …………………………………………………………………………………… 
5. dotychczasowy numer rejestracyjny ............................................................................................................... 
6. numer karty pojazdu, jeżeli była wydana ........................................................................................................ 
7. sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE dnia5)  ………………………….………………………………… 
Data nabycia/zbycia4) dotychczas zarejestrowanego pojazdu ………………………………………………………..……...……… 
 
Do wniosku załączam następujące dokumenty: 
 

1.   …………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Wnoszę o wydanie tablic rejestracyjnych indywidualnych o następującym wyróżniku pojazdu: ………………………………

6)
 

Wnoszę o wydanie tablic samochodowych zmniejszonych: Tak/Nie
6) 

 

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

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

                                                 (podpis właściciela) 
 

1) 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. 
2) Numer REGON podaje się, gdy właścicielem pojazdu jest przedsiębiorca. 
3) Datę urodzenia wpisują tylko cudzoziemcy, którzy nie mają ustalonego nr PESEL. 
4) Niepotrzebne skreślić. 
5)  Wypełnia się w przypadku pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE, rejestrowanego po raz  pierwszy na 

terytorium RP, gdy datą sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego UE jest dzień po dniu 31 grudnia 2019 r. 
6) Wypełnia właściciel, jeżeli wnosi o wydanie tablic indywidualnych zamiast tablic zwyczajnych albo tablic samochodowych zmniejszonych. 
 

 

Prezydent Miasta  

Mysłowice 

(miejscowość, data) 



 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 

 
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO przysługują 
Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Mysłowice z siedzibą przy ul. Powstańców 1 w Mysłowicach 
tel. 32 3171100; e-mail: um@myslowice.pl 

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: tel.32 3171245; e-mail: m.patalag@um.myslowice.pl, adres: ul. Powstańców 1 w 
Mysłowicach. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia ewidencji pojazdów, ich właścicieli lub posiadaczy i mogą być udostępniane 
innym odbiorcom zgodnie z art. 80c ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. 

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 80a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.  

5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące 
uprawnienia: dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04 maja 2016 r.) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania 
wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. 

 
 
 

Dotyczy kradzieży pojazdu 
 

Zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (j.t.: Dz. U. z 2018 poz. 1990 z późn. zm.) 
pojazd podlega wyrejestrowaniu na wniosek właściciela w przypadku jego kradzieży, gdy właściciel złoży stosowne oświadczenie 
pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania. Wobec powyższego należy zapoznać się z treścią cytowanego art. 233 
kodeksu karnego i złożyć oświadczenie, którego treść znajduje się poniżej:  
POUCZENIE 
Art. 233. § 1. 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 do lat 3.  
§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego  
o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.  
§ 3. Nie podlega karze, kto, nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania, składa fałszywe zeznanie z obawy 
przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym.  
§ 4. Kto, jako biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, przedstawia fałszywą opinię lub tłumaczenie mające służyć za dowód w 
postępowaniu określonym w § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.  
§ 5. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, jeżeli: 1) fałszywe zeznanie, 
opinia lub tłumaczenie dotyczy okoliczności nie mogących mieć wpływu na rozstrzygnięcie sprawy, 2) sprawca dobrowolnie 
sprostuje fałszywe zeznanie, opinię lub tłumaczenie, zanim nastąpi, chociażby nieprawomocne, rozstrzygnięcie sprawy.  
§ 6. Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje 
możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.  
 
Potwierdzam własnoręcznym podpisem, że zapoznałem(-łam) się z treścią art. 233 k.k. 
 
 

.....................................................  
(czytelny podpis) 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 

 Ja ...........................................................................................................................................................................................................  
                                                                       (Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania)  

 
świadomy(-a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań a wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.                  
Kodeks karny (j.t.: Dz. U. z 2019 poz. 1950 z późn. zm.) niniejszym oświadczam, że pojazd:  
 
nr rejestracyjny: ............................................................................................................................  
marka: ...........................................................................................................................................  
nr VIN: ..........................................................................................................................................  został mi skradziony.  
 
 

..........................................................  
(czytelny podpis) 


