
 Strzyżów, dnia ………………….. 

 

Starostwo Powiatowe w Strzyżowie 
 

 

..............................................................                     ...................................................................   
  (imię i nazwisko lub nazwa właściciela)                         (imię i nazwisko lub nazwa współwłaściciela)  

           

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

     (adres właściciela)                                                           (adres współwłaściciela)                                                       

                                        

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

(nr PESEL lub REGON)                                                    (nr PESEL lub REGON) 

 

1. Wnoszę o: 

 Wydanie decyzji o nadaniu i umieszczeniu cech identyfikacyjnych pojazdu: 

 zbudowanego przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, 
którego markę określa się jako "SAM"; 

 w którym dokonano wymiany ramy lub podwozia na odpowiednio ramę lub podwozie 
bez numeru fabrycznego; 

 odzyskanego po kradzieży, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub 
sfałszowaniu; 

 nabytego na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku 
pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub 
sfałszowaniu; 

 w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu, a prawomocnym 
orzeczeniem sądu zostało ustalone prawo własności pojazdu; 

 w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas 
wypadku drogowego albo podczas naprawy; 

 zabytkowego, w którym cecha identyfikacyjna nie została umieszczona. 
 

 Wydanie zgody na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej pojazdu: 

 w którym wystąpił brak, utrata lub zniszczenie tabliczki znamionowej; 
 w którym nastąpiła utrata aktualności treści tabliczki znamionowej w zakresie określenia 

cech identyfikacyjnych pojazdu. 
 
2. Dane pojazdu: 
1. marka, typ, model .................................................................................................................... 

2. numer VIN / nr nadwozia, podwozia lub ramy (lub dotychczasowy nr VIN / nr nadwozia, 

    podwozia lub ramy) ……......................................................................................................... 

3. numer rejestracyjny ................................................................................................................. 

3. Załączniki: 
 dowód rejestracyjny, 
 karta pojazdu, 
 opinia rzeczoznawcy samochodowego, 
 pełnomocnictwo (w przypadku działania przez przedstawiciela).  
 potwierdzenie wniesienia opłat, 
 inne (wymienić jakie) ................................................................................................................... 

 
4. Wnoszę o skierowanie na stację kontroli pojazdów kod rozpoznawczy: ............................................. 

prowadzaną przez przedsiębiorcę: ........................................................................................................... 



 

Oświadczam, że dane i informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. 

        .......................................................... 
                                                (podpis wnioskodawcy) 
 
 

 

Potwierdzenie odbioru 

Potwierdzam odbiór decyzji o nadaniu i umieszczeniu cech identyfikacyjnych pojazdu /  

o wyrażeniu zgody na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej 

nr ................................................., z dnia ................................................................................. . 

..............................................  ...............................   ................................. 
  (imię i nazwisko osoby upoważnionej)   (data)     (podpis osoby upoważnionej) 
 

 

Zgodnie z art. § 16 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa  

z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic 

rejestracyjnych (Dz. U. 2017 poz. 2355). Oświadczam, że działam w imieniu i za zgodą większości 

współwłaścicieli pojazdu. Oświadczenie złożyłam/em zgodnie ze stanem faktycznym i ze 

świadomością o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań na podstawie art. 233  

§ 1 KK. 

 
 

…………………………………….. 
                                                                                                                                      (podpis) 

 
 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych), Dz.U. UE.L.2016.119.1 (dalej:  RODO)  
Informujemy, że: 
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Starosta Strzyżowski z siedzibą przy ul. Przecławczyka 15 w Strzyżowie 

(kod pocztowy: 38-100 Strzyżów), tel.: 17265000, adres e-mail: starostwo@strzyzowski.pl,  inspektorem danych osobowych  

u Administratora jest Tomasz Ziobro, e-mail: iod@strzyzowski.pl. 

2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych (cel przetwarzania danych)  jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z 

art. 6 pkt. 1 lit. a oraz c RODO i będzie się odbywać w celu możliwości wykonywania przez Starostwo Powiatowe  

w Strzyżowie  ustawowych zadań publicznych, określonych w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz w innych regulacjach w szczególności:  

a) Ustawie Prawo o Ruchu Drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r.,                                                   

b)Ustawie o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r.,                                                              

c)Ustawie o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.,                                                                

d)Ustawie prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r.,                                                               

 e)Ustawie o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r.,                                                          

 f)Ustawie o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów z dnia 6 grudnia 1996 r.,                          

g)Ustawie o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.,                                                                

 h)Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 r. 

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania 

zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. 

4. Podane przez Panią/Pana dane są przetwarzane przez Administratora na podstawie przepisów prawa upoważniających do ich pozyskania  

i  przetwarzania. Podanie danych osobowych jest ustawowym obowiązkiem umożliwiającym realizację zadań w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

Administratorowi. Niepodanie wymaganych danych będzie skutkować niezałatwieniem sprawy. 

5. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty: jednostki Starostwa, urzędy, firmy windykacyjne, policja, prokuratura, sąd, ABW, CBA, NIK, organy  kontroli, 

instytucje UE, instytucje pośredniczące i podmioty, którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów.  

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

7. Administrator danych może  przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w celu realizacji zadań ustawowych.  

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, jak również okresie koniecznym dla realizacji praw  

i obowiązków osób, których dane są przetwarzane. 

mailto:starostwo@strzyzowski.pl

