.............................. dnia .............................. r.
TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY
Oddział Terenowy w ..........................................1
...............................................................................
INFORMACJA O ZMIANIE EKSPLOATUJĄCEGO URZĄDZENIE TECHNICZNE
Zgodnie z art. 15a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 272) zawiadamiam o zmianie
eksploatującego urządzenia technicznego:
Lp.

Rodzaj/typ urządzenia

Rok budowy

Numer fabryczny

Numer ewidencyjny TDT

Oświadczam, zgodnie z art. 15a ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 272),
że od ostatniego badania okresowego ww. urządzenia technicznego nie wprowadzono zmian w zasadach jego eksploatacji, które
są określone w warunkach technicznych dozoru technicznego. Jednocześnie zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o
dozorze technicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 272) informuje, iż ww. urządzenie nie uległo niebezpiecznemu uszkodzeniu lub
nieszczęśliwemu wypadkowi związanemu z jego eksploatacją, a jego stan techniczny odpowiada stanowi technicznemu
opisanemu w protokole z ostatniego badania urządzenia przeprowadzonego przez Transportowy Dozór Techniczny.
Dane nowego eksploatującego:
Firma/Imię i nazwisko*
REGON/PESEL*
NIP
Nr KRS*
Kod pocztowy
Ulica
Miejscowość
Osoba do kontaktu
(imię i nazwisko,
telefon, fax, e-mail)
Dane poprzedniego eksploatującego:
Firma/Imię i nazwisko*
REGON/PESEL*
NIP
Nr KRS*
Kod pocztowy
Ulica
Miejscowość
Uwagi: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………
Data i czytelny podpis eksploatującego (lub pełnomocnika)

Informacja powinna zostać wniesiona do Oddziału Terenowego Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie / Lublinie / Krakowie / Katowicach /
Gdańsku / Wrocławiu / Poznaniu / Szczecinie właściwego ze względu na nowe miejsce eksploatacji urządzenia.
* niepotrzebne skreślić
1

W związku z wejściem w życie zmian wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) chcielibyśmy poinformować o
zasadach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych. Powyższe informacje dostępne są na stronie
internetowej TDT: https://www.tdt.gov.pl/informacje/rodo-polityka-prywatnosci-i-danych/.
Transportowy Dozór Techniczny , ul. Puławskiej 125, 02-707 Warszawa, tel.: +48 22 490 29 02, info@tdt.gov.pl, www.tdt.gov.pl,
NIP: 526-25-19-220, REGON: 017231686

