
 

WŁAŚCICIEL 

……………………………………….... 
(imię i nazwisko  lub  nazwa firmy) 

(1 

……………………………………….... 

.......................................................... 
(adres zamieszkania lub siedziba) 

(1 

.......................................................... 
(nr tel. komórkowy do powiadomienia SMS

 
) 

(2 

…………………………………………. 
(nr PESEL  lub  REGON / data urodzenia) 

(3 

........................................................... 
(urząd skarbowy) 

 

 

WSPÓŁWŁAŚCICIEL 

………………………………………....… 
(imię i nazwisko  lub  nazwa firmy) 

(1 

……………………………………....…… 

………………………………………....… 
(adres zamieszkania lub siedziba )

 (1 

………………………………………....… 

(nr PESEL  lub  REGON / data urodzenia) 
(3 

 
 
 
 

 

Załącznik do procedury nr KM-14 

Kraków, dnia …………….…………...… 

 
 

 
 
 
 

 
Urząd Miasta Krakowa 
Wydział Ewidencji Pojazdów 
i Kierowców

W N I O S E K 
 

1. Wnoszę o:  rejestrację,   czasową rejestrację w celu….......................................,  wyrejestrowanie (4
  

i zawiadamiam o:  nabyciu,  zbyciu  (właściwe zaznaczyć – X) 
następującego pojazdu: 

Rodzaj pojazdu i przeznaczenie................................................................................................... 
Marka, typ, model.......................................................................................................................... 
Rok produkcji................................................................................................................................. 
Numer identyfikacyjny VIN / nr nadwozia (podwozia)................................................................... 
Dotychczasowy numer rejestracyjny............................................................................................. 
Numer karty pojazdu KP/.............................................................................................................. 
Sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE dnia (5 ............................................... 

Data nabycia/zbycia(6 dotychczas zarejestrowanego pojazdu....................................................... 
 

2. Do wniosku załączam następujące dokumenty: (właściwe zaznaczyć – X) 
 

 dowód rejestracyjny, 
 karta pojazdu, 
 tablice rejestracyjne, 
 umowa sprzedaży, 
 faktura zakupu, 

 badanie techniczne, 
 świadectwo zgodności WE, 
 oświadczenie, 
 akcyza, 
 odprawa celna, 

 upoważnienie, 
 tłumaczenia, 
 potwierdzenie wniesienia opłat, 
 ………………………………….. 
 .................................................. 

 

3. Wnoszę o: 
a) uwierzytelnienie kserokopii załączonego upoważnienia   
b) wydanie tablic indywidualnych o wyróżniku pojazdu: …..........................(7 

c) wydanie tablic rejestracyjnych        2 długie     lub  1 długa + 1 kwadrat 
    1 długa      lub  1 kwadrat 
    dodatkowa tablica na bagażnik -  długa lub  kwadrat 
    samochodowych zmniejszonych (wymagane oświadczenie na odwrocie) 

 

4. Pojazd posiada   a) rodzaj paliwa podstawowego:   ON,   benzyna,   energia elektryczna, 
b) rodzaj paliwa alternatywnego: ……………........…....... 

 

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

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

(podpis właściciela) 
 
 

1 
należy wpisać adres, pod którym właściciel zamieszkuje z zamiarem stałego pobytu lub adres siedziby w przypadku osób prawnych. 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  

nieobowiązkowe, 
3  

numer REGON podaje się, gdy właścicielem jest osoba prawna, datę urodzenia wpisują tylko cudzoziemcy, którzy nie mają nr PESEL, 
4 
dotyczy demontażu/kasacji, kradzieży, wywozu za granicę, udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty. 

5
 wypełnia się w przypadku pojazdu nie będącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE rejestrowanego po raz pierwszy na terytorium,   

  RP, gdy datą sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego UE jest dzień po dniu 31 grudnia 2019 r. 
6
 niepotrzebne skreślić, 

7  
wypełnia właściciel, jeżeli wnosi o wydanie tablic indywidualnych zamiast tablic zwyczajnych, 

 



Oświadczenie (dotyczy pojazdów rejestrowanych po raz pierwszy w RP) 
 

Oświadczam, że wiem o obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. 
Zobowiązuję się do przedłożenia umowy ubezpieczenia OC w dniu odbioru dowodu rejestracyjnego pojazdu. 
 

               ………………………………… 

                (data i podpis właściciela) 

 
Oświadczenie (warunkowa czasowa rejestracja pojazdu z urzędu – brak akcyzy i/lub odprawy celnej) 
 

Oświadczam, że w okresie od warunkowej czasowej rejestracji pojazdu do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi 

zmiana w zakresie własności pojazdu, którego dane są we wniosku. 

Jednocześnie zobowiązuję się do dostarczenia brakujących dokumentów oraz zwrotu pozwolenia czasowego przed 
upływem terminu, a w przypadku braku wymaganych dokumentów również do zwrotu tablic rejestracyjnych. 
 

               ………………………………… 

                (data i podpis właściciela) 

Oświadczenie (dotyczy pojazdów sprowadzonych z zagranicy) 
 

Oświadczam, że pojazd, którego dane są we wniosku. 
1. został sprowadzony z zagranicy bez tablic rejestracyjnych, * 
2. został sprowadzony z tablicami rejestracyjnymi nr ………………………………………., co do których zachodzi 

konieczność zwrotu do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony.* 
W związku z powyższym do wniosku o rejestrację nie dołączam tablic rejestracyjnych. 
*  niepotrzebne skreślić  

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

(data i podpis właściciela) 

 
Oświadczenie (dotyczy rejestracji pojazdu z dodatkową tablicą na bagażnik) 
 

Oświadczam, że dodatkową tablicę rejestracyjną wydaną na bagażnik utraciłem. 
 

........................................... 
(data i podpis właściciela) 

 
Oświadczenie (dotyczy pojazdów ze zmniejszoną tablicą rejestracyjną) 
 

Oświadczam, że pojazd posiada zmniejszone wymiary miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do 
umieszczenia tablic rejestracyjnych. 
               ................................................... 

          (data i podpis właściciela) 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tzw. RODO  
Informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa 
z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych, 3-4, 31-004 Kraków. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu prowadzenia i aktualizacji danych w 
centralnej ewidencji pojazdów. 
Informujemy, że: 

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u 
nas przez co najmniej 10 lat od daty zbycia lub wyrejestrowania pojazdu, po czym mogą ulec zniszczeniu lub zostaną przekazane do Archiwum 
Narodowego w Krakowie.  

3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy. 

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy. 

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. 
 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec 
przetwarzania Twoich danych osobowych. 
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres – e-mail: iod@um.krakow.pl.  adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków 
 

 Data Podpis i pieczątka 

Przyjął wniosek   

Załatwił sprawę/ 
odrzucił dokumenty 

  

Wydał dokumenty   

Przedłużył PC / 
postanowienie 

  

Wydał DR   

mailto:iod@um.krakow.pl

