-

Wodzisław Śląski,

-

_______________________

wpłynęło dnia

(data)

WKT.7251.
STAROSTA WODZISŁAWSKI
za pośrednictwem
Wydziału Komunikacji i Transportu
ul. Pszowska 92a
44-300 Wodzisław Śląski

nr wniosku

WNIOSEK
zgłoszenie zmiany danych w zaświadczeniu na przewozy drogowe na potrzeby własne
o zmianę treści zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne

I. Oznaczenie przedsiębiorcy
Firma przedsiębiorcy:

_____________________________________________________________________________________________

Miejsce zamieszkania / adres siedziby*): kod pocztowy
ulica

_____________________________________________nr

domu

__________ miejscowość ________________________________
________________

nr telefonu**) _________________________

II. Zgłaszam zmianę danych w zaświadczeniu na przewozy drogowe na potrzeby własne nr ____________________
o których mowa w art. 33 ustawy o transporcie drogowym w zakresie:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

III. Wnioskuję o:
zmianę treści zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne nr

___________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

w związku z ___________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

IV. Do wniosku dołączam:
wykaz pojazdów samochodowych zawierający następujące informacje: markę, typ; rodzaj/przeznaczenie
numer rejestracyjny; kraj rejestracji; numer VIN; wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania
pojazdem.
inne _________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________
(czytelny podpis wnioskodawcy)
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Adres dla korespondencji:
Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Pszowska 92a, 44-300 Wodzisław Śląski

Wydział czynny:
poniedziałek, wtorek, środa
czwartek
piątek

Informacja telefoniczna: 32 41 20 900

e-mail: komunikacja@powiatwodzislawski.pl

8:00 – 15:00
8:00 – 17:00
8:00 – 13:00

Opłaty za wydanie dokumentów można dokonywać w punkcie bankowym na terenie urzędu obok wyjścia
z budynku, w którym znajduje się Wydział Komunikacji i Transportu lub na konto bankowe o nr
22 1560 0013 2008 5502 0000 0177.
Wypełniony wniosek wraz z załącznikami można składać w referacie transportu (pokój 07) lub kancelarii
Starostwa (ul. Pszowska 92a lub ul. Bogumińska 2).

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w związku z postępowaniem jest Starosta
Wodzisławski.
2. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji czynności administracyjnych w związku z wykonywaniem obowiązków
prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
3. Dane są przetwarzane przez upoważnione przez administratora osoby. Mogą być przekazywane innym organom
i podmiotom, jeżeli istnieje podstawa prawna do tego typu działań. Dane są przetwarzane przez podmioty obsługujące
systemy informatyczne na rzecz administratora (w zakresie związanym z utrzymaniem i naprawą tych systemów).
4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@powiatwodzislawski.pl, tel.: 32 41 20 939.
5. Dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej www.powiatwodzislawski.pl/mojedane/kpa oraz na tablicach
informacyjnych w Starostwie Powiatowym.
Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 1 ustawy o opłacie skarbowej.
Sprawę prowadzi ___________________________________

W dniu _____________________________ przyjęto zgłoszenie zmiany danych.
_________________________________
(podpis i pieczęć urzędnika)
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