
(imię i nazwisko właściciela/li lub nazwa firmy (1)) 

(adres zamieszkania lub adres siedziby (2)) 

(numer PESEL lub REGON lub data urodzenia (3)) 

STAROSTA POWIATU 

MIELECKIEGO 

1. Rodzaj pojazdu i przeznaczenie:

2. Marka, typ, model :

3. Rok produkcji :

4. Numer identyfikacyjny VIN/ nadwozia (podwozia):
5. Dotychczasowy numer rejestracyjny:

6. Numer karty pojazdu (jeżeli była wydana):

7. Data sprowadzenia z terytorium państwa członkowskiego UE (4):

8. Data nabycia dotychczas zarejestrowanego pojazdu:

Dodatkowe informacje:
2.kolor pojazdu: 3.nr telefonu:

6.Ubezpieczenie OC od

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

Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym + 
dok. identyfikacyjny pojazdu

e-mail:
komunikacja@powiat-mielecki.pl

wer. KM.2022.01.31.001

Wnoszę o : 

1.Rodzaj paliwa:

4.Rodzaj tablicy rejestracyjnej(5):

do:

5. Wyróżnik indywidualny

i zawiadamiam o nabyciu następującego pojazdu:

rejestrację 

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. Należy wpisać adres, pod którym właściciel zamieszkuje z zamiarem stałego pobytu (art. 25 Kodeksu Cywilnego: "Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której
osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.") lub siedziby w przypadku osób prawnych.
3. Numer regon podaje się, gdy właścicielem pojazdu jest przedsiębiorca. Datę urodzenia wpisują tylko cudzoziemcy, którzy nie mają ustalonego numeru PESEL.
4. Wypełnia się w przypadku pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, rejestrowanego po raz pierwszy na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, gdy datą sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest dzień po dniu 31 grudnia 2019r.
5. Rodzaje tablic rejestracyjnych : jednorzędowa, jednorzędowa + dwurzędowa, dwurzędowa, zmniejszona, indywidualna, zabytkowa, dyplomatyczna

(czytelny podpis właściciela/li lub pełnomocnika)

Umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny, 
faktura
zagraniczna umowa kupna - sprzedaży, 
zagraniczna faktura + tłumaczenie
Dowód rejestracyjny, zagraniczny dowód 
rejestracyjny + tłumaczenie
Karta pojazdu
Tablice rejestracyjne lub oświadczenie o braku 
tablic
Świadectwo zgodności + oświadczenie

Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy lub dowód 
odprawy celnej
Pełnomocnictwo
Zaświadczenie o wpisie do CEIDG lub odpis KRS
Zaświadczenie o demontażu
Oświadczenie o :

Do wniosku załączam następujące dokumenty :

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

wyrejestrowanie

miejscowość, dnia

tel. nr 17 78 00 424 - Rejestracja pojazdów - zapisy telefoniczne
tel. nr 17 78 00 421, 427, 428 - Rejestracja pojazdów - informacja
tel. nr 17 78 00 426 - Zgłoszenie zbycia, nabycia pojazdu,wyrejestrowanie pojazdu
tel. nr 17 78 00 447 - Odbiór dowodów rejestracyjnych, zmiany w dowodach 

tel. nr 17 78 00 429 - Prawa Jazdy

Elektroniczna rejestracja do kolejki
https://kolejka.powiat-mielecki.pl

czasową rejestrację w celu wywozu pojazdu za granicę 
czasową rejestrację w celu przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub 
odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
czasową rejestracje w celu przejazdu pojazdu związanego z 
koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy 
zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego

ROBERT.KRECIGLOWA

ROBERT.KRECIGLOWA

https://kolejka.powiat-mielecki.pl


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Realizując obowiązek wynikający  z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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) z 27.04.2016 r. 

(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) – dalej: RODO.,  informuję, że

1) Administratorem Państwa  danych osobowych  jest Starosta Powiatu Mieleckiego
z siedzibą w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6,tel. 17 7800403, zwany dalej

Administratorem;
2) inspektor ochrony danych osobowych – kontakt  - e-mail:iodo@powiat-mielecki.pl;
3) Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizowania zadań związanych

z postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi rejestracji, wyrejestrowania,
zgłoszenia zbycia i nabycia pojazdu, rejestrowania przedsiębiorców prowadzących

stacje kontroli pojazdów, wydawania i cofania uprawnień dla diagnostów i  będą

udostępniane:

 podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów

prawa,
 podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie

zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
4) Państwa dane przetwarzane są na podstawie:

 obowiązków prawnych ciążących na administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ,
Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), w związku z ustawą z dnia 20 czerwca
1997 roku Prawo o ruchu drogowym oraz ustawą   z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego.

5) posiadają Państwo prawo do:

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (zgodnie z art. 15
RODO);

 sprostowania swoich danych (zgodnie z art. 16 RODO);
 wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Prezes Urzędu Ochrony Danych

Osobowych ul. Stawki 2,  00-193 Warszawa  Tel. 22 8607086);
6) podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym

a konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji

składanych wniosków.

7) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,

w tym profilowaniu,
8) Państwa dane osobowe będą przetwarzne przez okres 10 lat po upływie celu dla

którego dane zostały zebrane.

(czytelny podpis właściciela/li lub pełnomocnika)
...........................................................................
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