
     
        

 
        

         

            
 

   

 

  

 

        

     

  

    

           
   

 

  
      

                

        
    

        
   

                 
     

     
        

   
     

             
               

       
                   

      
        

      
            
    

    
   

  

    

    

    
 

 

  

    

   

  

   

  

 
   

    

 
 

 
 

 

  

         
  

                
   

     
        

     

            
                

      
                 

      
        

      
           
    

  
   

 

     

    

      

   

   

   

  
   

  
    

    

  

         
        

                
   

     
        

     

            
                

        
                 

     
        

         
           
       

    

……………………………………………………….. 
(imię i nazwisko właściciela/li lub nazwa firmy1)) 

………………………………………………………… 
(adres zamieszkania lub adres siedziby2)) 

……………………………………………………………. 
(numer PESEL lub REGON lub data urodzenia3)) 

…………………………………………………………….. 
(telefon kontaktowy do właściciela) 

(powiadomienie SMS o odbiorze dowodu rejestracyjnego) 

Wnoszę o:  rejestrację*,  czasową 
 zbycie* następującego pojazdu: 

…………..…………….. dnia …………………….. 
(miejscowość) 

Prezydent Miasta Gliwice 

rejestrację (tzw. czerwone tablice)*,  wyrejestrowanie*,  nabycie*, 

1. Rodzaj pojazdu i przeznaczenie: ………………………………………………………………………………………………………... 

2.   Marka, typ, model: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.   Numer identyfikacyjny VIN/ nadwozia (podwozia): ……………………………………………………………................................. 

5.   Dotychczasowy numer rejestracyjny: …………………………………………………………………………………………………… 

6. Data sprowadzenia z terytorium państwa członkowskiego UE4): …………………………………………………………………… 
7.   Data nabycia pojazdu: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

8. Data zbycia dotychczas zarejestrowanego pojazdu: …………………………………………………………………………………. 

9.  Kolor pojazdu: …………………………………………………………………………………………..………………………………… 

10. Rodzaj paliwa:  benzyna*,  olej napędowy*,  gaz (LPG/CNG)*,  inny (jaki)*: ……………………………………………. 

Do wniosku załączam następujące dokumenty: 
 dowód rejestracyjny*, 
 kartę pojazdu*, 
 ubezpieczenie OC*, 
 tablice rejestracyjne*, 
 potwierdzenie wniesienia opłat*, 
 świadectwo zgodności WE (homologacja)*, 
 dokumenty własności (np. fakturę zakupu, umowę)* 

 upoważnienie/pełnomocnictwo*, 
 badanie techniczne (zaświadczenie)*, 
 akcyza*, 
 odprawa celna*, 
 tłumaczenia*, 
 opłatę recyklingową*, 
 zaświadczenie*, 

Format tablic rejestracyjnych :  2 x (długie)*,  1 

 oświadczenie*, 
 wpis z CEIDG*, 
 KRS*, 
 REGON*, 
………………………………….. 
…………………………………... 
…………………………………... 

i 1 x (kwadrat)*, 

 1 x (długa)*,  1 x (kwadrat)*, 
 wnoszę o wydanie tablic indywidualnych o następującym wyróżniku5): ………………………………..….… 
wnoszę o wydanie tablic zmniejszonych (samochodowych), jednocześnie oświadczam, że w pojeździe są 
zmniejszone wymiary miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego d o u mieszczenia t ablic rejestracyjnych*. 

wnoszę o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego 6) 

Oświadczam, że jestem świadomy, iż zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 
Funduszu gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia 
OC najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. 
Oświadczam, że podane we wniosku dane i informacje są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. 

………………………………………. 
(czytelny podpis właściciela/li lub 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 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. 

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 

Rzeczypospolitej Polskiej, gdy datą sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest dzień po dniu 31.grudnia 2019 r. 
5. Wypełnia się jeśli właściciel pojazdu wnosi o wydanie tablic indywidualnych zamiast tablic zwyczajnych albo tablic samochodowych zmniejszonych. 
6. Wypełnia się jeśli właściciel pojazdu wnosi o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego zgodnie z art. 73 ust.1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. 

* prawidłowe znaczy – „x” Wniosek nie podlega opłacie skarbowej 
** nie dotyczy w przypadku wyrejestrowania pojazdu na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16.11.2006 r. 

o opłacie skarbowej** 



           
     

    

                
    

   
  

       
      
              

 
        

   
 

 

 

             
     

         
               
                     

            
               

 

  
           
          
       

  
 

               
      

               
            

            
      

  
   

 
                

           
 

               
               

      
  

 
     

            
          

   
 

             
          

  
  
 

  
 

       
            

             
     

 
  

           

  

           
           

            
   

          
              

    

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia organizacyjnego nr 11/22 
INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 

ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH1 

Dane Administratora Danych 
Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy 
ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice. Współadministratorem danych osobowych jest Prezes Rady Ministrów - Minister 
Cyfryzacji właściwy do spraw informatyzacji z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa.

Dane kontaktowe Inspektora 
Ochrony Danych 

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować: 
1. Pocztą elektroniczną poprzez e-mail: iod@um.gliwice.pl 
2. Pocztą tradycyjną na adres: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 

Gliwice
3. Adres skrzynki ePUAP Urzędu Miejskiego w Gliwicach : /UMGliwice/SkrytkaESP. 

Cele i podstawa prawna 
przetwarzania danych 

osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizowania zadań związanych z postępowaniami 
administracyjnymi w zakresie rejestracji pojazdu. 
Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) w związku z art. 15 ust.1 (RODO) oraz 
z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. i ustawą z dnia 14 
czerwca z 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego. W przypadku podania danych dodatkowych zawartych 
w formularzu, dane te przetwarzane są za zgodą odstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych (RODO). 

Odbiorcy danych osobowych 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów świadczących wsparcie 
techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których Państwa dane osobowe są 
przetwarzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych 
osobowych 

Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane 
lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa. 
Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych 
przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

Prawa osób, których dane 
dotyczą, w tym dostępu do 

danych osobowych 

Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z uprawnienia do wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych 
osobowych, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa do usunięcia 
lub ograniczenia ich przetwarzania. 

Prawo do cofnięcia zgody W przypadkach, kiedy do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, mają Państwo prawo nie 
wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do jej cofnięcia. Wycofanie zgody nie ma wpływu 
na przetwarzanie Państwa danych osobowych do momentu jej wycofania. 

Sposoby realizacji 
przysługujących praw 

Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować: 
1. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, 
2. drogą elektroniczną wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie ePUAP, potwierdzone Profilem Zaufanym lub 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Prawo wniesienia skargi do

organu nadzorczego Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu 
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Informacja 
o wymogu/ dobrowolności

podania danych oraz 
konsekwencjach niepodania

danych osobowych 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy podstawę przetwarzania danych osobowych 
stanowi przepis prawa. W takim przypadku uchylanie się od podania danych osobowych może skutkować 
konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. Niepodanie danych lub brak zgody na przetwarzanie tam, gdzie 
konieczna jest zgoda, uniemożliwi realizację usługi. 

Zautomatyzowane 
podejmowanie decyzji, 

profilowanie 
W Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie. 

Informacje dodatkowe 

Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami danych 
osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 
12.08.2019 r . 

1Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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). 

mailto:iod@um.gliwice.pl
https://bip.gliwice.eu/regulamin-organizacyjny#MJO
https://bip.gliwice.eu/bezpieczenstwo-danych-osobowych
https://bip.gliwice.eu/bezpieczenstwo-danych-osobowych
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