
WNIOSEK 

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

                           (miejscowość, data)  

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

    (imię i nazwisko lub nazwa właściciela)¹⁾  

.........................................................................                                        STAROSTA OLSZTYŃSKI  

.........................................................................                                             Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn  

                   (adres właściciela)¹⁾                                                                                     
.........................................................................  

(nr PESEL lub REGON¹⁾ ²⁾/ data urodzenia³⁾  
 

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. numer 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. ..........................................................................................................................................................................................  

2. ..........................................................................................................................................................................................  

3. ..........................................................................................................................................................................................  

4. ..........................................................................................................................................................................................  

5. ..........................................................................................................................................................................................  

6. ..........................................................................................................................................................................................  

Wnoszę o wydanie tablic rejestracyjnych indywidualnych o następującym wyróżniku pojazdu⁶⁾ : ........................................................  

Wnoszę o wydanie tablic samochodowych zmniejszonych: tak/nie⁶⁾  

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

         

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

                              (podpis właściciela)  

Objaśnienia do odnośników:  

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 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 dniu 

31 grudnia 2019 r.  

6) Wypełnia się, jeżeli właściciel pojazdu wnosi o wydanie tablic indywidualnych zamiast tablic zwyczajnych albo tablic samochodowych zmniejszonych. 

 

Administratorem danych osobowych jest: Starosta Olsztyński, Pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn (tel.: 89 5210500, e-mail: sekretariat@powiat-olsztynski.pl). Dane 
kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn (e-mail: iod@powiat-olsztynski.pl). Celem przetwarzania Pana(i) danych osobowych jest 

przeprowadzenie postępowania administracyjnego dotyczącego rejestracji w/w pojazdu.. 

OPŁATA SKARBOWA: Rejestracja pojazdu - nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 
2019 r. poz.1000 z późn. zm.). Wyrejestrowanie pojazdu podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł (część I ust. 53 załącznika do w/w ustawy o opłacie 

skarbowej). 
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