
 
BURMISTRZ MIASTA HRUBIESZOWA

WNIOSEK

           o udzielenie licencji n a wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób  

             taksówką 

o zmianę  danych w licencji  nr  …………… na wykonywanie  krajowego transportu  drogowego
w zakresie przewozu osób taksówką z powodu …………………………………………………..…..

o dostosowanie licencji nr ……………do wymagań określonych w ustawie o transporcie drogowym

 o wydanie wypisu z licencji nr …………….….. na wykonywanie krajowego transportu drogowego
w zakresie przewozu osób taksówką

        zgłoszenie kolejnego pojazdu                                zmiany pojazdu

1. Oznaczenie przedsiębiorcy (imię i nazwisko albo nazwa przedsiębiorcy)

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

2. Siedziba i adres przedsiębiorcy albo miejsce zamieszkania przedsiębiorcy 

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

3. Informacja o wpisie do rejestru przedsiębiorców

        CEIDG                       KRS 

4.  Numer identyfikacji podatkowej (NIP) ………………………………..

     nr KRS (jeśli występuje) …………….………..

5. Obszar wykonywania przewozów: GMINA MIEJSKA HRUBIESZÓW

6. Czas ważności licencji (od 2 do 50 lat) ……………….

7. Określenie rodzaju i zakresu transportu drogowego:

         krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką

      8. Określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie                
wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego: 

Rodzaj pojazdów Liczba pojazdów Liczba wnioskowanych
wypisów z licencji

Samochód osobowy spełniający wymagania               
techniczne dla taksówek osobowych

nr telefonu (dane nieobowiązkowe) ………………………

        Hrubieszów, dnia........................……...…                              …………………………………..
                                                                                                 podpis



Załączniki:
1) oświadczenie o niekaralności członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej

spółką  jawną  lub  komandytową,  a  w  przypadku  innego  przedsiębiorcy  –  osoby  prowadzącej
działalność gospodarczą,

2) zaświadczenie  o  niekaralności  wydane  nie  wcześniej  niż  miesiąc  przed  złożeniem  wniosku  -
dotyczy przedsiębiorców osobiście wykonujących przewóz oraz zatrudnionych kierowców,            

3) wykaz pojazdów samochodowych,
4) wykaz kierowców,
5) oświadczenie o spełnianiu warunków,
6) dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji oraz wypisów z licencji.

Wydano:

Licencję nr ………….... nr druku…………………...

Wypis/y sztuk ……… druki nr od …...……………... do ………………………

Nadano numer boczny ………

Potwierdzam odbiór ww. dokumentów

………………………………………….                                  ……………………………………...
                           data                                                                                        podpis

Klauzula  dotycząca  przetwarzania  danych  osobowych na  podstawie  obowiązku  prawnego  ciążącego  na  administratorze  (przetwarzanie  w związku  z  ustawą z  dnia
6 września 2001 r. o transporcie drogowym)

TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA

Administratorem  Państwa  danych  osobowych  jest  Gmina  Miejska  Hrubieszów  reprezentowana  przez  Burmistrza
Miasta.

DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Z  administratorem  –  Burmistrzem  Miasta  Hrubieszowa  można  skontaktować  się  przez  adres  e-mail
um@miasto.hrubieszow.pl tel. (84) 6962504, (84) 6962808 lub pisemnie na adres siedziby Urząd Miasta Hrubieszów,
ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator –  Burmistrz Miasta Hrubieszowa wyznaczył inspektora ochrony danych,  z którym może się Pani/Pan
skontaktować poprzez e-mail iod@miasto.hrubieszow.pl. lub pisemnie pod adresem: Urząd Miasta Hrubieszów, ul. mjr.
Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych  z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA 
I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:
Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu realizowania zadań w zakresie uprawnień dotyczących krajowego transportu
drogowego wynikających z ustawy z dnia  6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz aktów wykonawczych do
ww. ustawy. 

ODBIORCY DANYCH Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:organy władzy publicznej  oraz podmioty wykonujące zadania
publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem
Miasta Hrubieszów, przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta Hrubieszów. 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z klasyfikacją wynikającą z jednolitego rzeczowego
wykazu  akt  organów  gminy  i  związków  międzygminnych  oraz  urzędów  obsługujących  te  organy  i  związki
(Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.).

PRAWA PODMIOTÓW 
DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania oraz prawo do
ograniczenia ich przetwarzania.

PRAWO WNIESIENIA 
SKARGI DO ORGANU
NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych  w  sytuacji,  gdy  uzna  Pani/Pan,  że  przetwarzanie  danych  osobowych  narusza  przepisy  ogólnego
rozporządzenia   o  ochronie  danych  osobowych  (RODO).(ul.  Stawki  2,  00-193  Warszawa,  tel.:  22  531  03  00,
(www.uodo.gov.pl).

INFORMACJA 
O DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU PODANIA
DANYCH

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Konsekwencją
nie podania danych osobowych będzie odmowa wykonania wnioskowanej czynności administracyjnej. 
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