
                    Zarząd Dróg i Transportu

Oznaczenie przedsiębiorcy ul. Piotrkowska 173
90- 447 Łódź

Siedziba /adres/

Adres do korespondencji

Telefon

WNIOSEK O WYGASZENIE ZEZWOLENIA NA
WYKONYWANIE REGULARNYCH/SPECJALNYCH*

PRZEWOZÓW OSÓB W KRAJOWYM TRANSPORCIE
DROGOWYM

Wnoszę o wygaszenie zezwolenia Nr 

na wykonywanie regularnego      / specjalnego      

przewozu osób w krajowym transporcie drogowym na linię komunikacyjną

 

           data podpis/podpis elektroniczny

UWAGA !  Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie wpłaty w wysokości 10 zł,
dokonanej z tytułu opłaty skarbowej za wydanie decyzji wygaszającej zezwolenie. 

 Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. /t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 919 z późn. zm./
 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735/
 Ustawa z dn. 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm./

Wniosek o wygaszenie zezwolenia na wykonywanie regularnych/specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym 1/2



Informuję, iż:  

1) administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Zarząd  Dróg  i  Transportu
90-447 Łódź, ul Piotrkowska 173, 

2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@zdit.uml.lodz.pl,
3) dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  rozpatrzenia  wniosku  o  wygaszenie

zezwolenia na wykonywanie regularnych/regularnych specjalnych przewozów osób  
w krajowym transporcie drogowym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r.  
o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 919 z późn. zm.), 

4) dane  będą  przekazywane  podmiotom,  z  którymi  Zarząd  Dróg  i  Transportu  ma
podpisane umowy na przetwarzanie danych osobowych,

5) dane  będą  przechowywane  przez  okres  5  lat  od  dnia  wygaszenia  zezwolenia  
na wykonywanie regularnych/regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym
transporcie drogowym osób,

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora danych dostępu do swoich danych
osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania  lub
wniesienia  sprzeciwu  wobec  takiego  przetwarzania  oraz  prawo  do  przenoszenia
danych,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
8) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest Pani/Pan zobowiązana 

do  ich  podania,  niepodanie  danych  osobowych  spowoduje  brak  możliwości
rozpatrzenia  wniosku  o  udzielenie  zezwolenia  na  wykonywanie  regularnych/
regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym osób, 

9) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  
w tym profilowaniu.
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