
Pola zaznaczone na szaro wypełnia urząd  Druk KT – 25/1 
Wniosek kompletny/niekompletny 

 
KT- ….….. .5410.7. …………........……. .20………..….  

Kielce, dnia ……………………….………….….…  

1) ……………………………………………………….……………………………. 

(imię i nazwisko/nazwa właściciela pojazdu)*)  
2) …………………………………….........………………………………..…… 

(imię i nazwisko/nazwa współwłaściciela)*) 

 

 
…………………………………………………………………………….………. 

 
…………………………………………………………………………….………. 

(miejsce zamieszkania, siedziba właściciela pojazdu)*)   

………………………….…………………………………………………..…… 
 

…………………………………………………………………….…………….. 

(miejsce zamieszkania, siedziba współwłaściciela pojazdu)*) 

 
………………………………………………………………………..…………… 

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

(nr PESEL lub REGON**)/ data urodzenia ***)) 

 

 
STAROSTA KIELECKI 

 

 

Wnoszę o czasowe wycofanie z ruchu na okres do dnia ………………………………………..…….. pojazdu: 

 

1. rodzaj pojazdu i przeznaczenie ……………………………………………………………………………………………….……………………….….…………….. 

2. marka, typ, model …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

3. rok produkcji ……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………..…… 

4. nr VIN/nr nadwozia, podwozia lub ramy ………………………………………………………………….…………………………………………………… 

5. nr rejestracyjny ………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Do wniosku załączam następujące dokumenty: 

1. dowód rejestracyjny seria i numer ……………………………………………………………………………………………………….…………………………………….… 

2. kartę pojazdu (jeżeli była wydana) seria i numer ………………………………………………………………………………………………………….……… 

3. tablice rejestracyjne o numerze ……………………….……………………….………………………… sztuk …………………………………………………………… 
4. oświadczenie, o którym mowa w art. 78a ust. 4b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 

drogowym****) 
 

 

  
………………………………………………………………………… 

(czytelny podpis właściciela pojazdu) 

 
*) W przypadku wniosku składanego przez podmiot, o którym mowa w art. 73 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. 
– Prawo o ruchu drogowym, we wniosku podaje się dane tego podmiotu oraz właściciela pojazdu. 
**) Numer REGON podaje się, gdy właścicielem pojazdu jest przedsiębiorca. 
***) Datę urodzenia wpisują tylko cudzoziemcy, którzy nie mają nadanego nr PESEL. 
****) Dotyczy samochodu osobowego. 
 
 



Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Starostę Kieleckiego nieobowiązkowych danych osobowych zawartych 
w niniejszym formularzu w celu późniejszych kontaktów w przedmiotowej sprawie. 
 

 TAK  NIE 

 
 

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

 
Klauzula informacyjna 

dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją zadań z zakresu rejestracji pojazdów 

 

W związku z realizacją wymogów art. 13 oraz art. 14 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 „RODO”), uprzejmie informujemy, iż: 

1) Administratorem danych osobowych Państwa/Państwa przedstawicieli jest Starostwo Powiatowe w Kielcach 
reprezentowane przez Starostę Kieleckiego z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25-211 Kielce. W przypadku pytań 
dotyczących przetwarzania tych danych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pisząc 
na adres e-mail: iod@powiat.kielce.pl 

2) Przekazane dane osobowe będą przetwarzane ze względu na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na Administratorze, w związku z realizacją zadań z zakresu rejestracji pojazdów, w szczególności 
rozpatrzenia wniosków dotyczących: rejestracji pojazdów, profesjonalnej rejestracji pojazdów, czasowego 
wycofania pojazdu z ruchu oraz wydawania wtórników dokumentów; 

3) Podstawą prawną przetwarzania przekazanych danych osobowych jest art. 72, art. 78a oraz art. 80t ustawy z dnia 
20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, jak i § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa 
z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz 
§ 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, 
stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów; 

4) Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z wyżej wymienionej podstawy prawnej jest niezbędne, aby 
Administrator mógł realizować zadania z zakresu rejestracji pojazdów. Niepodanie danych spowoduje brak 
możliwości procedowania postępowania; 

5) W przypadku pozostałych danych osobowych, takich jak dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-mail) 
podanie ich jest dobrowolne, jednak niepodanie ich może wpłynąć na wydłużenie terminu realizacji sprawy, np. 
w przypadku zaistnienia konieczności kontaktu z wnioskodawcą; 

6) Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, kopii danych oraz ich usunięcia po 
okresie nie krótszym niż przewidują przepisy prawa; zaś w przypadku danych, których podstawą przetwarzania jest 
zgoda, przysługuje Państwu prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

7) Przekazane dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do końca realizacji wskazanych powyżej celów 
przetwarzania, z zastrzeżeniem iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo 
przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa (obowiązek archiwizacji); 

8) W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu swoich danych osobowych przez Administratora 
przysługują Państwu prawa wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia 
sprzeciwu wobec ich przetwarzania do Administratora; 

9) Odbiorcami przekazanych danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub 
podmioty upoważnione na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody lub podpisanej umowy pomiędzy 
Administratorem, a podmiotem; 

10) Administrator nie przetwarza Państwa danych osobowych w sposób opierający się wyłącznie na 
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu; 

 

 
………….…………………………………………………… 

(czytelny podpis) 
 

 


