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Siedlce, ...................................................

(nr rejestru organu właściwego do wydania zezwolenia /
/wypełnia Urząd/

PREZYDENT MIASTA SIEDLCE

1. ...........................................................................................................................................................................................................
(oznaczenie przedsiębiorcy- nazwa zgodna z wpisem do CEIDG lub KRS )
.........................................................................................................................................................................................................

2. ..........................................................................................................................................................................................................

(siedziba i adres przedsiębiorcy albo miejsce zamieszkania, o ile miejsce to jest tożsame z miejscem prowadzenia działalności gospodarczej)

........................................................................................................................................................................................................
3. NIP: ..............................................................................
4. Nr KRS : ........................................................................
5. Nazwa linii komunikacyjnej………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………................................................…
.
6. Liczba pojazdów niezbędna do wykonywania codziennych przewozów .............................................
7. Wypisy z zezwolenia w liczbie : .............................
8. Okres ważności zezwolenia od :............................................do ..............................................
9. Załączniki –str.2
x/

zaznaczyć i wypełnić właściwe

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

Opłatę za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym określa Rozporządzenie 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 wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych. Opłaty należy dokonać na konto Urzędu Miasta Siedlce ING Bank Śląski S.A. 281050
1894 1000 0022 1545 64560
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Załączniki:

1) proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych,
długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę
pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy;
2) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami;
3) potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich
właścicielami lub zarządzającymi;
4) zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych i na
przystankach;
5) cennik;
6) wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza
wykonywać przewozy.
Na podstawie art. 22 b ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać w formie
pisemnej, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej organowi, który udzielił zezwolenia wszelkie zmiany danych o których mowa
w art. 22 , nie później niż 14 dni od dnia ich powstania.

……………………………………………...
(podpis przedsiębiorcy)
OPŁATY : Wyciąg z 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 wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych za wydanie
zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym pobiera się następujące opłaty:
– przewóz regularny
Opłata w zł

Okres ważności
zezwolenia

obszar gminy

do 1 roku

100

250

obszar wykraczający
poza granice co najmniej
jednego powiatu,
jednakże
niewykraczający poza
teren województwa
350

do 2 lat

150

300

400

550

do 3 lat

200

350

450

600

do 4 lat

250

450

550

650

do 5 lat

300

550

600

700

obszar
powiatu

obszar
wykraczający
poza granice co
najmniej jednego
województwa
500

§ 13. Za zmianę zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.
§ 14 ust. 1 Za wydanie wypisu z zezwolenia, dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty jak
za wydanie zezwolenia.

xx/

Opłata z dnia
.......................................
- za zezwolenie/ zmianę - ................................ zł, za wypisy ................................ zł
Łącznie ............................................. zł słownie: ...........................................................................................................................
x x /wypełnia Urząd/
.......................................................
(podpis pracownika)
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WYKAZ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Lp.

Marka, typ i rodzaj/przeznaczenie
pojazdu

Nr
rejestracyjny

Nr podwozia VIN

Liczba
miejsc

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Siedlce, dnia .............................................

WYCZYŚĆ

......…………………………………………
(podpis przedsiębiorcy)
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Klauzula informacyjna RODO
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwanego „RODO” informuję o
zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.
1.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym jest Prezydent Miasta Siedlce, Skwer
Niepodległości 2, 08-110 Siedlce.
2.Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta Siedlce, a
także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Siedlce, za
pomocą adresu iod@um.siedlce.pl lub telefonicznie na numer (025) 7943757.
3. Administrator danych osobowych – Prezydent Miasta Siedlce przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów
prawa, tj. na podstawie art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne
do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
5.W związku z przetwarzaniem danych w celu o którym mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a)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; b)inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem
Siedlce przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent Miasta Siedlce.
6.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 4, a po tym czasie przez okres
wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia
roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie
administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym” – art. 17 ust. 1 i 2 RODO) nie przysługuje Pani/Panu z uwagi na treść art. 17 ust. 3 lit.
b RODO, tj. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w przedmiotowym postępowaniu jest niezbędne do wywiązania się z prawnego
obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
nie przysługuje Pani/Panu z uwagi na treść wskazanej normy. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO) nie przysługuje Pani/Panu z uwagi na treść
wskazanej normy.
8.W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta Siedlce Pani/Pana danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
9.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis
prawa (tj. art. 61 § 1 oraz art. 61 § 4 k.p.a.)
10.Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Siedlce, dnia .............................................

......…………………………………………
(podpis przedsiębiorcy)

