
                                                 WNIOSEK           Hajnówka, dnia........................ 

Starosta Hajnowski 

17-200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1 

Dane właściciela:                                                                Współwłaściciel/e: 

…...............................................................                        …................................................................. 
 Nazwisko, imię (nazwa)                                                                       Nazwisko, imię (nazwa)  

…...............................................................                        …................................................................ 
adres/siedziba                                                                                       adres/siedziba 

…..............................................................                         …................................................................. 
nr PESEL lub REGON                                                                   nr PESEL lub REGON    
…...............................................................                      
telefon kontaktowy/adres e-mail                                                    

                                         

Numer rejestracyjny pojazdu   

 

Marka/typ/model................................................................................................................................... 

Numer identyfikacyjny VIN nr nadwozia / podwozia 

                 

 

1. Wnoszę o wymianę dowodu rejestracyjnego z powodu: 

             braku miejsca na kolejny wpis badania technicznego 

              wraz z wydaniem pozwolenia czasowego          bez wydania pozwolenia czasowego 

\      zmiana danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym............................................................ 

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

2. Wnoszę  o wydanie  wtórnika** 

       dowód rejestracyjny           karta pojazdu         nalepki kontrolnej          znaków legalizacyjnych 

       tablic/y rejestracyjnej (1szt./2 szt.-jednorzędowe / dwurzędowe) 

z powodu** 

       zagubienia oryginału               kradzieży oryginału                  zniszczenia oryginału 

             w dniu:.....................       w dniu.....................           w dniu......................  

Jednocześnie oświadczam, że w/w dowód rejestracyjny nie został zatrzymany przez organ kontroli ruchu drogowego, ani przez inne 

osoby do tego uprawnione, a w przypadku odnalezienia oryginału dowodu rejestracyjnego  zobowiązuje się, niezwłocznie zwrócić go 

do Wydziału Komunikacji. 

3.Wnoszę o wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez:** 

       organ kontroli ruchu drogowego                       stację kontroli pojazdów 

4. Inne** 

            wnoszę o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej (oznaczenie bagażnika) 

      wnoszę o wydanie zaświadczenia w celu *............................................................................... 

       wpis/skreślenie adnotacji:           HAK         GAZ-LPG         VAT             zastaw rejestrowy 

           inne: .......................................................................................................................................... 

 Do wniosku załączam następujące dokumenty : 

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

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

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

 

Inne:......................................................................................................................................................

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

 

…......................................................................... 
                                                                                     (podpis/y właściciela/li pojazdu/pełnomocnika ) 

* Kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na 

podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 na podstawie art. 

233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny(Dz.U.2020.1444.) 

** Należy zaznaczyć odpowiednią pozycję. 

        

 

      

 

 

 

 

 

  

 

    

 

 

  

 



 

 

 

       Dowód rejestracyjny nr  ….................................... 

       Pozwolenie czasowe nr …..................................... 

       Nalepkę kontrolną nr …......................................... 

       Tablicę rejestracyjną nr …..................................... 

       Znaki legalizacyjne nr …....................................... 

 

 otrzymałem/am dnia : …................................... 

 

      …........................................................ 
                        podpis 

 

 
Dane zbierane od osoby, której dane dotyczą 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych są: 

- Prezes Rady Ministrów Minister Cyfryzacji z siedzibą w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 

27, email kontakt@kpm.gov.pl – odpowiada za utrzymanie i prowadzenie ewidencji SI CEPIK. 

- Starosta Hajnowski z siedzibą w Hajnówce (17-200), ul. A.Zina 1, tel. 85 682 27 18, fax. 85 682 42 

20, email: starostwo@powiat.hajnowka.pl - w zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji 

papierowej. 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Hajnówce można skontaktować się 

pod adresem email: iod@powiat.hajnowka.pl. 

3. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego dot. ewidencji 

pojazdów,wynikającego z ustaw: ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym, wraz 

z przepisami wykonawczymi, a ponadto ustawy z 14.06.1960r Kodeks postępowania 

administracyjnego oraz ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej 

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są upoważnieni pracownicy Starostwa Powiatowego w 

Hajnówce  oraz podmioty określone w Art. 80c ustawy Prawo o ruchu drogowym. 

5. Dane osobowe będą przechowywane stosownie do kryteriów określonych w Instrukcji 

kancelaryjnej, w Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów powiatu oraz urzędów obsługujących 

te organy oraz w Instrukcji archiwalnej. Wymienione regulatory stanowią załączniki do 

Rozporządzenia 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 ( Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.). 

6. Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a 

także prawo do przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z ustawy  Prawo o 

ruchu drogowym. Jest Pan/Pani zobowiązany do podania danych osobowych, a konsekwencją nie 

podania ich będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku. 

9. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą 

profilowane. 

10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji 

międzynarodowe 

 

 

 

 

 

mailto:kontakt@kpm.gov.pl

