
 

   
 

WNIOSEK* 
o rejestrację /rejestrację czasową /  

wyrejestrowanie pojazdu/ 
zawiadomienie o nabyciu 

K 

K-I/1 

 
Nazwisko i imię lub nazwa właściciela1)                                                                                                                      Radom, dnia …………………………….……………………. 

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

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

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

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

PESEL lub REGON1),2) / Data urodzenia3) 

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

W N I O S E K* 

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:…………………………………………………………………..………………………………….……………..…………………………………………………...…….………………………………………………….…………. 

4. nr VIN / nr 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. ………………………………………………………………….………………………………….………..………….            5. ………………………………………………………………….………………………………….………..………….       

2. …….……………………………………………………………….………………………………….……..………….           6. ….……………………………………………………………….………………………………….………..………….       

3. …….……………………………………………………………….………………………………….……..………….           7. ….……………………………………………………………….………………………………….………..………….       

4. …….……………………………………………………………….………………………………….……..………….           8. ….……………………………………………………………….………………………………….………..………….       

Wnoszę o wydanie tablic rejestracyjnych indywidualnych o następującym wyróżniku6) ………………………………… 
 
Wnoszę o wydanie tablic samochodowych zmniejszonych: tak/nie6) 

 
Wnoszę o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego tak/nie6 
 

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

…………………………………………………………………………………….. 
                                                                                                                                                                               czytelny podpis 

 
Wyrażam zgodę na przesłanie informacji o możliwości odbioru dokumentów na: 
 

� sms ..................................................................................................        lub          � adres email .........................................................................................  
Zgodnie z art. 29 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE z 2016r. Nr 119 poz. 1 z późn. sprost.) RODO informujemy, iż administratorem 
Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia. Podane dane tj. mail oraz nr telefonu będą wykorzystane wyłącznie w celu poinformowania Państwa o możliwości odbioru 
dokumentów. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. 

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

                                                                data                                                                                 czytelny podpis 
Objaśnienia do odnośników znajdują się na odwrocie wniosku 

 

PREZYDENT MIASTA 

RADOMIA 



 
 

1) W przypadku wniosku składanego przez podmiot, o którym mowa w art. 73 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. –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 numeru PESEL. 
4) Niepotrzebne skreślić. 
5) Wypełnia się w przypadku pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, rejestrowanego po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdy datą sprowadzenia pojazdu z terytorium 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest dzień po 31 grudnia 2019r. 

6) Wypełnia się, jeżeli właściciel pojazdu wnosi o wydanie tablic indywidualnych zamiast tablic zwyczajnych albo tablic samochodowych 
zmniejszonych lub wnioskuje o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego 
 
 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

 

Wydział Komunikacji zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje, 

iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomiaz siedzibą w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Pana Mateusza Szczypior Kierownika Biura Danych Osobowych z którym mogą się Państwo 

skontaktować pod adresem  e-mail: 

• iod.kontakt@umradom.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

• Dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, prowadzenia centralnej ewidencji pojazdów. 

4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy: 

• art. 6 ust.1 lit c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 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) (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na 

administratorze), 

• obowiązek prawny wynikający z  art. 73, 74, 79 ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2018 poz. 1990 ze zm.)  

• obowiązek prawny wynikający z kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)  

• obowiązek prawny wynikający z art. 5−6 ustawy z 14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2019 r., poz. 553 z późn. 

zm.), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – obowiązek zarchiwizowania sprawy 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do pozyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 

w szczególności wymienione w art. 80 c ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2018. Poz. 1990 ze zm.) 

6.  Dane osobowe przetwarzane w Urzędzie Miejskim w  Radomiu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu jakim jest dopełnienie 

obowiązków wynikających z przepisów praw, prowadzenia centralnej ewidencji pojazdów oraz zgodnie z terminami archiwizacji tj: akta prowadzone w 

formie papierowej wg kategorii archiwalnej BE 10  

7. Posiada Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

• prawo dostępu do treści swoich danych  

• prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,  

• prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,  

• prawo do przenoszenia danych swoich danych osobowych. 

8. W przypadku gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r.; proszę o kontakt  z  Inspektorem danych Osobowych w celu uzyskania wyjaśnień oraz ma Pan/Pani prawo do powiadomienia o 

naruszeniu przepisów Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie 

Administratorowi wykonania nałożonego ustawami obowiązku określonego w pkt. 3 

 


