
 

   
 

WNIOSEK 

o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu 

K 

K-I/10 

 

Nazwisko i imię lub nazwa właściciela                                                               Radom, dnia …………………………….……………………. 

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

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

Radom, ul. …………………………….…………………..………………………..…..…. 

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

PESEL lub REGON* / Data urodzenia ** 

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

 

W N I O S E K 
 

Wnoszę o czasowe wycofanie z ruchu na okres do dnia …………………………………………………………….. pojazdu: 

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

2. Marka, typ, model .......................................................................................................................................................................................................................................... 
 
3. Rok produkcji ...................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
4. Numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy …..................................................................................................................................... 
 
5. Numer rejestracyjny.................................................................................................................................................................................................................................... 

Do wniosku załączam: 

1. Dowód rejestracyjny - seria i numer …..................................................................................................................................................................................... 

2. Kartę pojazdu, jeżeli była wydana - seria i numer …................................................................................................................................................. 

3. Tablice rejestracyjne o numerze rejestracyjnym ……………………………………………………………….................................................................................. 

 

 

 

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

                                               podpis właściciela pojazdu 
 

   *numer REGON podaje się, gdy właścicielem pojazdu jest podmiot posiadający osobowość prawną 
** datę urodzenia wpisują tylko cudzoziemcy, którzy nie mają ustalonego nr PESEL 
 

 

PREZYDENT MIASTA 

RADOMIA 

 



Klauzula informacyjna 

Zgodnie z Art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia  2016r. (Dz. Urz. UE L 119  

z 04.05.2016r.) informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu ul. Kilińskiego 30; 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.kontakt@umradom.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit c 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.)  

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa, 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją 

kancelaryjną, 

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

8) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (j. t. Dz. 

U z 2018r. poz. 1990 ze zm.) jest obligatoryjne. 

 

 


