Poznań, ...................................
Wniosek - rejestracja / wyrejestrowanie /
zawiadomienie o nabyciu / zbyciu

PREZYDENT MIASTA POZNANIA
ul. Gronowa 22a 61-655 Poznań

Właściciel pojazdu:

Współwłaściciel pojazdu:

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

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

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

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

adres (siedziba) właściciela 1)

adres (siedziba) współwłaściciela 1)

Imię i nazwisko (lub nazwa) właściciela 1)

.......-......................................

P o z na ń

Imię i nazwisko (lub nazwa) współwłaściciela 1)

.......-...........................................................................

kod pocztowy

kod pocztowy, miejscowość

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

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

nr PESEL lub REGON 1)2) (data urodzenia 3))

nr PESEL lub REGON 1)2) (data urodzenia3))

.......................................................................
telefon kontaktowy * / adres e-mail *

Wnoszę o**:
 rejestrację
 czasową rejestrację w celu…………………………………………………
 w yrejestrowanie  zawiadamiam o nabyciu / zbyciu 4) następującego pojazdu:
1) rodzaj pojazdu i przeznaczenie ........................................................... kolor......................................................
2) marka, typ, model .............................................................................
3) rok produkcji..........................................
4) numer identyfikacyjny VIN, numer nadwozia / podwozia / ramy:

5) dotychczasowy numer rejestracyjny .................................................................
6) numer karty pojazdu, jeżeli była wydana KP AA.....

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

7) sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE dnia
Data nabycia / zbycia

4)

5)

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

dotychczas zarejestrowanego pojazdu .....................................................................

Do wniosku załączam następujące dokumenty:



dowód
rejestracyjny



dowód własności



zaświadczenie
o badaniu technicznym



karta pojazdu



opłata



tłumaczenia



tablice
rejestracyjne



pełnomocnictwo



potwierdzenie zapłaty
akcyzy



wyciąg świadectwa homologacji / świadectwo zgodności (WE) / dopuszczenie jednostkowe



inne:



odprawa celna



oświadczenie
o imporcie
dodatkowa tablica
rejestracyjna



Oświadczenie (w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy)**
Oświadczam, że tablica/e rejestracyjna/e nr ……………………………… od ww. pojazdu
 Podlega/ją zwrotowi do organu rejestrującego w państwie, z którego pojazd został sprowadzony
 Pojazd został sprowadzony bez tablic rejestracyjnych
Wnoszę o:
 zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego oraz tablic rejestracyjnych
 wydanie nowych tablic (format) **: podłużne podłużna + kwadrat kwadrat zmniejszone6)
 tablic rejestracyjnych indywidualnych o następującym wyróżniku pojazdu)6): ..................................................
Oświadczam, że podane we wniosku dane i informacje są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.
Nazwa formularza:

Wniosek rejestracja / wyrejestrowanie / zawiadomienie o nabyciu / zbyciu

Wydanie: 4
Obowiązuje od: 04.02.2022 r.

Dodatkowo wnoszę o wydanie **:





wtórnika tablic rejestracyjnych (1szt./2szt.) jednorzędowe/dwurzędowe z powodu …………........................
dodatkowej tablicy rejestracyjnej (do oznaczenia bagażnika)
wtórnika karty pojazdu z powodu ......................................................

.............................................................
(podpis właściciela / pełnomocnika)

Jestem świadomy, że muszę odebrać stały dowód rejestracyjny w terminie 30 dni od dnia rejestracji pojazdu.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w przypadku przekroczenia terminu 30 dni na odbiór i jednoczesnej
zmiany wzoru dowodu rejestracyjnego (wprowadzonego odpowiednim przepisem), będę musiał zapłacić za kolejny
dowód rejestracyjny i poczekać na jego wyprodukowanie.

.............................................................
(podpis właściciela / pełnomocnika)

------------------------------------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 data 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
samochodowych zmniejszonych.
* Podanie tych danych jest dobrowolne.
** Zaznaczyć właściwe.

„Informacje na temat przetwarzania danych osobowych:
Prezydent Miasta Poznania jako Administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane
są w celu wypełnienia obowiązku prawnego, którym jest prowadzenie postępowań w trybie Kodeksu postępowania
administracyjnego. Ma Pani / Pan prawo do żądania od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych,
sprostowania danych, które są nieprawidłowe, a w sytuacjach określonych prawem – ich usunięcia i ograniczenia
przetwarzania. Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:
iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego
zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania
przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. Podanie danych osobowych jest
obowiązkowe w zakresie, w jakim przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W pozostałych
przypadkach podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Odbiorcami danych są strony, uczestnicy
postępowania, jak również inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub
zawartych z Administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora. Dane osobowe
nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.”
Nazwa formularza:
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