-

Wodzisław Śląski,

wpłynęło dnia

WKT.5410.
nr wniosku

WKT.5410.1.

________________________
(data)

Starosta Wodzisławski
za pośrednictwem
Wydziału Komunikacji i Transportu
ul. Pszowska 92a
44-300 Wodzisław Śląski

nr decyzji o rejestracji pojazdu

Zawiadomienie o nabyciu pojazdu
_____________________________________________________________________________________________________
Imię i nazwisko lub nazwa właściciela
nr telefonu 1) ________________

PESEL/REGON

___________________________________________________________________________
Miejsce zamieszkania (siedziba)

zawiadamiam o nabyciu następującego pojazdu:
1.

marka, typ, model _____________________________________________________________________________

2.

numer VIN / nr nadwozia, podwozia lub ramy

3.

dotychczasowy numer rejestracyjny

4.

Data nabycia pojazdu__________________________________________________________________________

_______________________________________________

__________________________________________________________

Do wniosku załączam następujące dokumenty:
Kopię faktury nr _______________________________________________ z dnia
Kopię umowy z dnia ________________ zawartą pomiędzy

_________________________

______________________________________

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Oświadczam, że podane we wniosku dane i informacje są aktualne i zgodne ze stanem
faktycznym.
___________________________________
(czytelny podpis właściciela / pełnomocnika)
1) Podanie numeru telefonu nie jest obowiązkowe, ale znacznie ułatwi kontakt w sprawie
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Adres dla korespondencji:
Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim
Wydział Komunikacji i Transportu
Pszowska 92a, 44-300 Wodzisław Śląski

Wydział czynny:
poniedziałek, wtorek, środa
czwartek
piątek

Tel. 32 41 20 900

e-mail: komunikacja@powiatwodzislawski.pl

8:00 – 15:00
8:00 – 17:00
8:00 – 13:00

Informacja dla zgłaszającego nabycie pojazdu
Zgłoszenie nabycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest
czynnością obowiązkową wynikającą z art. 78 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
Czynności tej może dokonać właściciel pojazdu osobiście lub pełnomocnik – jeżeli posiada
pisemne pełnomocnictwo właściciela pojazdu.
Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający własność pojazdu.

Zgłoszenie nabycia nie jest jednoznaczne z rejestracją pojazdu (w tym celu należy złożyć
wniosek o rejestrację pojazdu).
Zgłoszenie nabycia nie podlega opłacie skarbowej.
Procedura ,,krok po kroku”
1. Wypełnij wniosek i skopiuj dokument lub dokumenty potwierdzające nabycie pojazdu.
W razie jakichkolwiek wątpliwości skorzystaj z pomocy w punkcie obsługi klienta wydziału.
2. Dołącz do niego kopie dokumentu potwierdzającego własność pojazdu i złóż je w punkcie
obsługi klienta lub kancelarii Starostwa (ul. Pszowska 92a lub ul. Bogumińska 2) bez
konieczności umawiania wizyty.
3. Istnieje możliwości zgłoszenia nabycia pojazdu za pomocą:
− poczty przesyłając zawiadomienie i kopię dokumentu, na podstawie którego nabyto
pojazd,
− elektronicznej skrzynki podawczej: warunkiem złożenia wniosku w formie dokumentu
elektronicznego jest dysponowanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
_____________________________________________________________________________________________________

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w związku z postępowaniem jest Starosta
Wodzisławski.
2. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji czynności administracyjnych w związku z wykonywaniem
obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
3. Dane są przetwarzane przez upoważnione przez administratora osoby. Mogą być przekazywane innym
organom
i podmiotom, jeżeli istnieje podstawa prawna do tego typu działań. Dane są przetwarzane przez podmioty
obsługujące systemy informatyczne na rzecz administratora (w zakresie związanym z utrzymaniem i naprawą
tych systemów).
4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@powiatwodzislawski.pl, tel. 324 120 939.
5. Dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej www.powiatwodzislawski.pl/mojedane/kpa oraz na
tablicach informacyjnych w Starostwie Powiatowym.
_____________________________________________________________________________________________________

Wypełnia urząd
W dniu __________________________
przyjęto zawiadomienie o nabyciu pojazdu oraz
zamieszczono dane i informacje w bazie danych i przekazano do ewidencji pojazdów.
Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 1 ustawy o opłacie skarbowej.
_____________________________________
(podpis i pieczęć urzędnika)

Adnotacje urzędowe _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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