
 
                                                                           Nowa Ruda, dnia …....................................................

….......……………......………………………               
    Imię i nazwisko przedsiębiorcy lub nazwa firmy

………......…………….…………………….
   Siedziba przedsiębiorcy lub miejsce zamieszkania

….....………………….........……………….

.......................................................................
     Numer w rejestrze przedsiębiorców(KRS) 
         lub informacja o wpisie do CEIDG

…………...............................................……
         Numer identyfikacji podatkowej NIP 
       
…………...............................................……
                       Telefon kontaktowy *

                                                                   
            

                                                                      BURMISTRZ MIASTA NOWA RUDA

WNIOSEK
  o zmianę danych w licencji 

licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na

obszar gminy miejskiej Nowa Ruda Nr  …..................… z dnia …….............................… wydanej

na pojazd marki: ………................................……...….....  nr rejestracyjny …................……………

nr boczny taksówki ……………

z powodu zmiany (zaznaczyć właściwe): 

□   imienia i nazwiska albo nazwy przedsiębiorcy: ……………………………………………..……

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

□   siedziby i adresu przedsiębiorcy albo miejsca zamieszkania  przedsiębiorcy: …...………………

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

□   pojazdu:                               

      - marka , typ ….………………………………………………………………………………....…



     - rodzaj /przeznaczenie …....…………………….…………………………………………………

     - numer rejestracyjny …………….…………..……………………….……………………………

     - numer VIN …......……………….…………………………………..……………………………

     - rodzaj tytułu prawnego do dysponowania pojazdem …...……..……………………………........

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

□  inne zmiany polegające na: .…………………………..………….…………………………..……

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

W załączeniu przedkładam:
1. dowód rejestracyjny pojazdu z wpisem dopuszczono do ruchu jako taksówki (w przypadku, gdy przedsiębiorca

nie jest właścicielem tego pojazdu – również dokument potwierdzający prawo przedsiębiorcy do 
dysponowania pojazdem),

2. legalizację taksometru,
3. dowód uiszczenia opłaty w wysokości ......................... zł. 

Nowa Ruda, dnia ................................................              ....................................................................
                                                                                                           czytelny podpis przedsiębiorcy   

* Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
   27 kwietnia 2016r.   (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 )  wyrażam  zgodę  na przetwarzanie
   przez Wydział Organizacyjny i Kadr Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie  moich  danych
   osobowych w celach kontaktowych. 

                                                                                                                           ..........................................................................................
                                                                                                                                                 czytelny podpis przedsiębiorcy wyrażającego zgodę

*    Dane fakultatywne – wnioskodawca nie musi ich podawać, choć ich podanie może ułatwić kontakt z
       wnioskodawcą  w celu rozpatrzenia wniosku i załatwienia sprawy

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. (Dz.U.
z 2013 poz.  916) w przypadku zmiany licencji  z  powodu zmiany danych w niej  zawartych,  pobiera  się opłatę w
wysokości 10% opłaty, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji tj:
•   od 2 do 15 lat – 20 zł
•   powyżej 15 do 30 lat – 25 zł
•   powyżej 30 do 50 lat – 30 zł.

Opłatę za zmianę licencji należy dokonać na rachunek bankowy, przed złożeniem wniosku.
Nr rachunku bankowego:  Urząd Miejski w Nowej Rudzie
                                           Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie
                                           Nr rachunku    90 9536 0001 2001 0010 7868 0001 
                                           (z dopiskiem: opłata za zmianę danych w licencji „TAXI”)

Potwierdzam odbiór licencji Nr ………......………….......…………..  z dnia ……………..……………………....…

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



KLAUZULA INFORMACYJNA

  INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Nowa Ruda z siedzibą
    ul. Rynek 1  57-400 Nowa Ruda; 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest w następujący sposób:  listownie na adres:
    ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda,      przez e-mail:  iod@um.nowaruda.pl,       telefonicznie: 
    (74) 872 03 15  lub  (74) 872 03 00;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na
    podstawie:

    a) art. 6 ust. 1 lit. a, c, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
        2016 r.;

   

               b) ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 2200 
        z późn.zm.);

    c) ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017r.
         poz. 1257 z późn.zm.);      

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
    danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do chwili realizacji zadania, do którego dane
    osobowe zostały zebrane a następnie w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z
    instrukcją kancelaryjną;

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich
    sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
    przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
    momencie*;

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
    Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

*  Prawo  żądania  od  administratora   usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,   wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania  nie jest możliwe jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa
się z przepisu prawa.

                                                                                                                ................................................................................
                                                                                                                                                                data i czytelny podpis przedsiębiorcy




