Ostrowiec Świętokrzyski, dn. ………..........................................

Prezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

(pieczęć wpływowa)

WNIOSEK
o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego
w zakresie przewozu osób taksówką
-

podstawowy
zmiana danych w licencji nr ………..
(niepotrzebne skreślić)

1.

Oznaczenie przedsiębiorcy (imię i nazwisko): …………………………………………..……………….…………………….

2. Siedziba i adres przedsiębiorcy albo miejsce zamieszkania przedsiębiorcy: ………………………………………
-

…………………………………………

kod pocztowy

…..………………………………………………….…….

poczta

ulica/osiedle/miejscowość/nr nieruchomości, domu, lokalu

3. Informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer
w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) (właściwe zaznaczyć „X”)

CEIDG

KRS nr

4. NIP :

5. Obszar wykonywania przewozu: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
6. Czas, na który licencja ma być udzielona: …………………. (od 2 do 50 lat)

7. POJAZD SAMOCHODOWY ZGŁASZANY DO LICENCJI
marka, typ
rodzaj/przeznaczenie
nr rejestracyjny
numer VIN
rodzaj tytułu prawnego do dysponowania pojazdem

8. Załączniki do wniosku:
1) oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub
komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia
wymóg dobrej reputacji (Załącznik nr 1),
2) oświadczenie przedsiębiorcy osobiście wykonującego krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób
taksówką (Załącznik nr 2),
3) w przypadku zamiaru zatrudnienia kierowców – oświadczenie przedsiębiorcy o zamiarze zatrudnienia kierowców
wykonujących krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką (Załącznik nr 3),
4) kserokopia dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego wraz z adnotacją TAXI, a w przypadku braku
takiej adnotacji w pozwoleniu czasowym – kserokopię pozwolenia czasowego wraz z kserokopią badania
technicznego pojazdu

potwierdzającego spełnianie wymagań technicznych pojazdu określonych przepisami

prawa o ruchu drogowym, którymi transport drogowy taksówką ma być wykonywany,
5) w przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu – dokument stwierdzający prawo do dysponowania
pojazdem (np. umowa użyczenia, leasingu, itp.),
6) dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji.
9. Nr telefonu kontaktowego:*1) ……………...………..…………..
Na podstawie § 4 ust. 1 Uchwały Nr XIV/56/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zwracam się z prośbą
o wydanie stosownych oznaczeń i identyfikatora. W załączeniu fotografia 3,5 x 4,5 cm *2).

.....................................................................................
(czytelny podpis przedsiębiorcy)

(termin odbioru licencji)

*1

) dana dobrowolna
*2) dotyczy przedsiębiorców ubiegających się o nową licencję
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje dodatkowe:
➢ opłata za udzielenie licencji (uzależniona od wnioskowanego okresu jej ważności):
a) od 2 – do 15 lat
– 200,00 zł
b) powyżej 15 do 30 lat – 250,00 zł
c) powyżej 30 do 50 lat – 300,00 zł
➢ za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty, o której mowa powyżej, stanowiącej podstawę dla
obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WSO-70-XVI

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
w związku z udzielaniem licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób
taksówką
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej: „RODO” informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, działający przy pomocy
Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, z siedzibą mieszczącą się pod adresem: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
ul. Jana Głogowskiego 3/5, tel. +48 41 26 72 100 – zwany dalej „Administratorem”.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail:
inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora, podany w pkt 1.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w celu wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze na mocy: ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców,
rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości
opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie
certyfikatu kompetencji zawodowych, uchwały Nr XIV/56/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja
2019 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, a także, w przypadku
danych niewymaganych przez powyższe przepisy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – Pani/Pana zgody.
4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe, których obowiązek podania wynika z przepisu prawa
w celu: udzielenia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
i prowadzenia postępowań związanych z tą licencją oraz przeprowadzania działań nadzorczych i kontrolnych w zakresie
spełniania wymogów będących podstawą do udzielenia licencji. W przypadku danych, których podanie nie jest
obowiązkowe, Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu związanym z treścią wniosku o udzielenie
licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką oraz ułatwienia kontaktu,
na podstawie Pani/Pana zgody.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt. 4 bądź
do momentu odwołania zgody, gdy Pani/Pana dane są przetwarzane na tej podstawie, a następnie przez okresy
przechowywania określone przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, akty
wykonawcze do tej ustawy lub przez inne przepisy prawa.
6. Nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu,
o którym mowa w art. 22 RODO.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską,
Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu;
2) prawo żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych;
3) prawo żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), chyba, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 17
ust. 3 RODO, kiedy prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania;
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy spełnione są przesłanki wskazane w art. 21 RODO;
6) prawo do przenoszenia danych, przetwarzanych na podstawie zgody, w przypadku gdy ich przetwarzanie odbywa się
w sposób zautomatyzowany;
7) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w zakresie wymaganym ustawą. Konsekwencją
niepodania tych danych może być odmowa załatwienia sprawy. W pozostałym zakresie, podanie przez Panią/Pana danych
osobowych ma charakter dobrowolny.
10. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (dot. numeru telefonu) w celu kontaktu w sprawach związanych
z niniejszym wnioskiem. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, a zgoda może zostać odwołana w każdej chwili.

…………………………………………………....
(czytelny podpis wnioskodawcy)

WSO-70-XVI

