
 

 

                Legnica, dnia .......................... 

 

............................................................................... 
                       (imię i nazwisko) 

 

.............................................................................. 
                              (adres)                                       
                                                                                     Starostwo Powiatowe 

..............................................................................                  w Legnicy      

                                                                                                
.............................................................................. 
                        (Pesel) 

 

 

 

 

                                                         W N I O S E K 

 

       o wydanie  uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów. 

 

 

Wnoszę  o wydanie / rozszerzenie*  uprawnienia diagnosty do wykonywania badań 

technicznych pojazdów   w zakresie : 

 

1. okresowych badań technicznych pojazdów, w tym także pojazdu zabytkowego, taksówki 

osobowej lub bagażowej, pojazdu uprzywilejowanego oraz pojazdu przeznaczonego do 

nauki jazdy, i przeprowadzania egzaminu państwowego, dodatkowych badań 

technicznych pojazdów skierowanych przez starostę w celu ustalenia danych niezbędnych 

do jego rejestracji ;                                                     

 

2.  badań technicznych autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze   

      ekspresowej wynosi 100 km/h ; 

 

3.  badań technicznych pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych ; 

 

4.   badań technicznych pojazdów przystosowanych do zasilania gazem ; 

 

5. badań technicznych pojazdów : zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą lub     

pojazdów nowego typu wyprodukowanych lub importowanych w ilości jednej sztuki 

rocznie, skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, o ile wymagają 

specjalistycznego badania, oraz pojazdów, w których dokonano zmian  konstrukcyjnych 

lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym, 

marki "SAM" co do zgodności z warunkami technicznymi.    
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Do wniosku załączam następujące dokumenty :  

 

1.  Dokument potwierdzający posiadanie wyższego lub średniego wykształcenia technicznego 

(o specjalności samochodowej lub innej niż  samochodowa) tj. :   

 

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

 

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

 

2.  Dokumenty potwierdzające praktykę w stacji obsługi pojazdów lub w zakładzie  

     (warsztacie) naprawy pojazdów  na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów tj. : 

 

a) …………………………………………………………………………………………… 

 

b) ............................................................................................................................................ 

   

     c) .............................................................................................................................................. 

 

 

3.  Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia tj. : 

 

    a) ............................................................................................................................................... 

 

    b) .............................................................................................................................................. 

 

    c) ............................................................................................................................................... 

 

    d) .............................................................................................................................................. 

 

    e) ............................................................................................................................................... 

 

4.  Zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu kwalifikacyjnego : 

 

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

 

 

 

 

 

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

                                                                                                            (podpis) 
*Niepotrzebne skreślić 
 

 

 

 



Klauzula informacyjna  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej: RODO), 

informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Legnicy 

jest Starosta Legnicki  z siedzibą przy placu Słowiańskim 1, 59-220 Legnica, adres e-mail: 

starosta@powiat-legnicki.eu, tel.: 76/ 72-43-560. 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się kontaktować poprzez adres e-mail: iod@powiat-

legnicki.eu, tel.: 76/ 72-43-429 lub listownie na dane adresowe wskazane w pkt.1. 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, przetwarzanie jest niezbędne ze 

względów związanych z ważnym interesem publicznym zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. g) RODO lub  do 

wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej powierzonej administratorowi zgodnie z art.6 ust. 1 lit. e) RODO. Zadania realizowane są w 

oparciu o ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz  inne regulacje prawne w 

zakresie:  

- wydania decyzji na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym, 

- postępowania administracyjnego, 

- postępowania egzekucyjnego w administracji.  

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą 

być udostępniane innym odbiorcom: 

a) podmiotom upoważnionym na podstawie odpowiednich przepisów prawa; 

b) podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie 

zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji odpowiedniego celu 

przetwarzania wskazanego w pkt 3, w tym również obowiązku archiwizacyjnego zgodnie z 

Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych.  

6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do treści danych,  

b) prawo do sprostowania danych,  

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

8. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 

1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych, cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy  

w Starostwie Powiatowym w Legnicy. Przy czym podanie danych jest: 

a) obowiązkowe, jeżeli zostało to określone w przepisach prawa; 

b) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy.  

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub nie 

zawarcie umowy. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również  

w formie profilowania. 

 

                                                                                     …………………………………………………….. 
                                                                                               (czytelny podpis osoby fizycznej, której dane dotyczą) 

 
Uwaga – formularz dokonania obowiązku informacyjnego dotyczy osób fizycznych (a nie np. firmy, przedsiębiorstwa – 

wpisany do CIGD ,stowarzyszenia, fundacji itp) – formularz obowiązuje od 25 maja 2018 r. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL
mailto:starosta@powiat-legnicki.eu
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19980910578

