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NAZWA USŁUGI:
Zmiana treści licencji taxi
PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 58 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r.
w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji
na wykonanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 713 z późn.
zm)
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 wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013r., poz. 916)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z
późn. zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o zmianę treści licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie
przewozu osób taksówką
Załączniki:
1. dowód uiszczenia opłaty za zmianę licencji
Druk do pobrania w pokoju nr 10 lub na stronie internetowej Miasta

OPŁATY:
Opłata za zmianę licencji wynosi odpowiednio 10% wartości opłaty za licencję.
Opłaty
dokonuje
się
w
kasie
lub
na
konto
Urzędu
Nr 66 1240 5211 1111 0010 3200 7917 z adnotacją dotyczącą tytułu wpłaty.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:
Urząd Miasta Siemiatycze
ul. Pałacowa 2
17-300 Siemiatycze, parter, kancelaria ogólna

Miasta

Siemiatycze

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Referat Przedsiębiorczości, Promocji i Turystyki
Pok. nr 10, Tel. 85 65 65 808 (818)
Urząd Miasta czynny jest w godzinach:
- poniedziałek od 7:30 do 17:00
- wtorek - czwartek od 7:30 do 15:30
- piątek od 7:30 do 14:00

TRYB ODWOŁAWCZY/SKARGOWY:
Od decyzji organu stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Białymstoku. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem
Burmistrza Miasta Siemiatycze.

UWAGI:
Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłaszać wszelkie zmiany danych nie później niż w terminie 28 dni od
dnia ich powstania. Jeżeli powyższe zmiany obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca
obowiązany jest wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.
INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych):
1) administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Siemiatycze, Siemiatycze, ul. Pałacowa 2;
2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Mieście Siemiatycze - Urząd Miasta adres e-mail
iod@siemiatycze.eu, tel. 85 6565813, Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2;
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zmiany licencji na wykonywanie krajowego
transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na podstawie art. 6 ust 1 lit. c ogólnego
rozporządzenia;
4) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom;
5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres - zgodnie z przepisami prawa
(Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych
(Dz.
U.
Nr
14,
poz.
67
z
późn.
zm.);
7) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania;
8) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż
przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie
danych
osobowych
z
dnia
27
kwietnia
2016
r.;
9) podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem realizacji wniosku o zmianę licencji na
wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką;
10) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
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