………………………………………………………

Tuchola, dnia .........................

………………………………………..
Starosta Tucholski

(firma przedsiębiorcy)

............................................................................

ul. Pocztowa 7

..............................................................................

89-500 Tuchola

(adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy)
..............................................................................
(numer w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji dział. gospodarczej )

..............................................................................
(NIP )

W N I O S E K
o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
Na podstawie art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.
U. z 2012r., poz. 1137 z późniejszymi zmianami) wnoszę o dokonanie wpisu do rejestru
przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów dla :
...................................................................................................................................................................................................................
(adres stacji kontroli pojazdów przedsiębiorcy)

1.

Jako*) :
...............................................................................................................................................................................

2. Wnoszę także o wydanie zgody na umieszczanie w pojazdach nadanych cech identyfikacyjnych .**)
3.

Badanie techniczne pojazdów będą przeprowadzane przez następujących diagnostów :
L.p.

Imię i nazwisko zatrudnionego diagnosty

Numer uprawnień

1.
2.
3.
4.

____________________
*)

Należy wpisać właściwy rodzaj stacji kontroli pojazdów :

okręgowa stacja kontroli pojazdów

podstawowa stacja kontroli pojazdów

**)

Należy nie przekreślać w przypadku ubiegania się o wydanie zgody na
umieszczanie w pojazdach nadanych cech identyfikacyjnych

...........................................
(podpis wnioskodawcy)
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OŚWIADCZENIE
Na podstawie art. 83a ust. 4 ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 –
t. j. z późniejszymi zmianami) oświadczam, że :
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację
kontroli pojazdów są kompletne i zgodne z prawdą,
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
prowadzenia stacji kontroli pojazdów, określone w ustawie z dnia 20 czerwca
1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

…………………………
Tuchola, dnia …………………….

(podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej)
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Tuchola, dnia .......................................
(pieczątka przedsiębiorcy)
NIP

...................................................

tel.

...................................................

fax.

...................................................

e-mail: ..................................................
W Y K A Z
D I A G N O S T Ó W
zatrudnionych w stacji kontroli pojazdów, wzorów pieczątek
i podpisów diagnostów wykonujących badania techniczne pojazdów
Lp.

Nazwisko i imię
diagnosty

Wzór pieczątki
imiennejx

Podpis diagnosty

1

2

3

Podpis przedsiębiorcy

......................................................
*) Proszę o czytelne odbijanie pieczątek i podpisów nie dotykając linii.
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OBJAŚNIENIA:
1.
Symbole rodzajów pojazdów:

2.

A-

motocykle i motorowery,

B-

pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t z wyłączeniem motocykli i motorowerów,

C-

pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 16 t lub

CC -

pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t,

D-

tylko autobusy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t,

T-

ciągniki rolnicze,

E-

przyczepy przeznaczone do łączenia z pojazdami silnikowymi, do których jest upoważniona stacja.

Symbole rodzajów badań:
a-

autobusów, których dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h,

c-

pojazdów przystosowanych do zasilania gazem,

d-

pojazdów związanych z pierwszym badaniem technicznym pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą lub
pojazdów nowego typu wyprodukowanych lub importowanych w ilości jednej sztuki rocznie,

e-

pojazdów skierowanych na badania techniczne przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę o ile wymagają
specjalistycznego badania określonego w przepisach w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych
oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach, oraz pojazdów, w których dokonano zmian o których
mowa w art. 81 ust. 8 pkt 2 ustawy,

f-

pojazdu marki "SAM" co do zgodności z warunkami technicznymi,

h-

umieszczanie w pojazdach cech identyfikacyjnych oraz wykonywanie i umieszczanie tabliczek zastępczych.
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OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 83 ust. 3 ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz.
1137 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami) oświadczam, że:
1) posiadam siedzibę i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) nie jestem przedsiębiorcą, w stosunku do którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość,
3) nie byłem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom,
4) posiadam wyposażenie kontrolno - pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące
wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie
ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań,
5) posiadam
poświadczenie
zgodności
wyposażenia
i
warunków
lokalowych
z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego
do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów,
6) zatrudniam uprawnionych diagnostów.
Powyższe oświadczenie składam zgodnie ze stanem faktycznym i świadomością
odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego.

Tuchola, dnia……………

…………………………
(podpis wnioskodawcy)
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Klauzula informacyjna – Referat Komunikacji
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016
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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Tucholski z siedzibą Tucholi przy ul.
Pocztowa 7, 89-500 Tuchola.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@tucholski.pl oraz pod numerem telefonu 52 5590700 lub
pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. c RODO i będzie się odbywać w celu
możliwości wykonywania przez Starostwo Powiatowe w Tucholi ustawowych zadań publicznych,
określonych w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz w innych
regulacjach, w szczególności: ustawie Prawo o ruchu drogowym, ustawie o kierujących pojazdami,
ustawie o transporcie drogowym, ustawie o publicznym transporcie zbiorowym, ustawie Prawo
przedsiębiorców, ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawie o dostępie do
informacji publicznej, ustawie Kodeks postępowania administracyjnego, ustawie o opłacie skarbowej.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania
administracyjnego lub czynności urzędowej zgodnie ze złożonym wnioskiem.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą
być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
a) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich
przepisów prawa;
b) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie
zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające);
6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji odpowiedniego celu
przetwarzania wskazanego w pkt 3, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego
z określonych przepisów prawa.
8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do
treści danych oraz prawo do sprostowania danych.
9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych
osobowych będzie skutkowało wezwaniem do ich uzupełnienia, a w przypadku nieuzupełnienia
pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższą klauzulą informacyjną

.………………………………………..……………..
(podpis wnioskodawcy lub przedstawiciela ustawowego)

