
ZAWIADOMIENIE NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI 

              

              

(nazwisko i imię lub nazwa zbywcy/nabywcy) 

              

              

(adres zamieszkania) 

           

(nr PESEL lub Regon1) data urodzenia2)) 

ZAWIADOMIENIE 

Na podstawie art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym 

(Dz.U.2020.110 t.j. ze zm.) zawiadamiam o  

 zbyciu pojazdu 

 nabyciu pojazdu 

Marki …………………………………………………………………………………………. nr rejestracyjny ………………………………………. 

nr VIN/nr nadwozia,  
podwozia lub ramy 
 

                 

 

1. Rodzaj dokumentu przenoszącego prawo własności (umowa, faktura, akt przekazania) 

………………………………………………………………………………………………... z dnia …………….……………………………………. 

2. Dane nabywcy / zbywcy3):  

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………….………………………………………………. 

Ulica, nr domu/mieszkania ………….……………………………………………………………………….…………………………………. 

Kod pocztowy ………………………………… Miejscowośd ……….………………………………………….…………………………….  

3. Do zawiadomienia dołączam kopię umowy sprzedaży 

  Oświadczam, że działam za zgodą współwłaścicieli pojazdu 

 

 

podpis zgłaszającego zbycie pojazdu 

Potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia 

 
    Data, podpis, pieczątka 

 
1) Numer REGON podaje się gdy właścicielem jest przedsiębiorca  2) Datę urodzenia wpisują cudzoziemcy, którzy nie mają ustalonego NR PESEL 
3) w przypadku zawiadomienia o nabyciu wpisad dane zbywcy, a w przypadku zawiadomienia o zbyciu dane nabywcy 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 

(RODO), informuję, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin, reprezentowane przez 
Starostę Gostynińskiego, kontakt z Administratorem możliwy jest w następujący sposób: adres poczty elektronicznej: starosta@gostynin.powiat.pl,  

nr telefonu 24 235 79 77, pisemnie na adres siedziby Administratora. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się 

Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: adres poczty elektronicznej: 
iod@gostynin.powiat.pl, nr telefonu 24 235 79 87. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie 

przepisów prawa. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie BIP urzędu, tablicy informacyjnej, przy okienkach obsługi, stronie 

internetowej www.gostynin.powiat.pl 

STAROSTA GOSTYNIOSKI 

Gostynin, dnia ………………………………… 
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