
WNIOSEK

o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego 

w zakresie przewozu osób taksówką 

1. Imię i nazwisko lub nazwa firmy (w przypadku osób prawnych):   

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

2. Adres głównego miejsca wykonywania działalności/siedziba lub adres miejsca zamieszkania

…..............................................................................................................................................................

3. Telefon kontaktowy (dane nieobowiązkowe)  ...........................................................................................

4. Informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG lub 

w Krajowym Rejestrze Sądowym - KRS (zaznaczyć właściwe)

                            CEIDG                                   KRS           nr KRS

5. NIP 

6. Obszar wykonywania transportu drogowego taksówką: Gmina Nowy Tomyśl

7. Wnioskowany czas ważności licencji …............................... (nie krótszy niż 2 lata, nie dłuższy niż 50 lat)

8. Osoba wykonująca transport drogowy taksówką  (wpisać: osobiście lub imię i nazwisko zatrudnionego  

kierowcy)  …............................................................................................................................................

9. Ilość i rodzaj pojazdów samochodowych, które mają być objęte licencją …........................................

Marka pojazdu …..........................................................., Nr rejestracyjny …........................................

10. Załączniki do wniosku:                                                                             

1) oświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy oraz zatrudnionych  kierowców ,

2) oświadczenie  o  spełnieniu  wymagań  określonych  w  art.39a  ust.1  pkt  1-4  przez 
przedsiębiorcę wykonującego osobiście transport drogowy,

3) wykaz pojazdów, zawierający  dane pojazdów zgłaszanych do licencji,

4) kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki 
(w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tego pojazdu – również dokument  
potwierdzający prawo przedsiębiorcy do dysponowania pojazdem),

5) kserokopia legalizacji taksometru,

6) dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji w wysokości: …........................... zł 

7) kserokopia aktualnych badań lekarskich i psychologicznych potwierdzających zdolność do 
wykonywania zawodu kierowcy.

W związku z prowadzoną działalnością w zakresie transportu drogowego taksówką, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 2,4,5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2002 r. Nr 
101, poz. 926 ze zm.)

Nowy Tomyśl, dnia …......................................          …......................................................................

                                                                                                                        czytelny podpis wnioskodawcy



OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

Ja niżej podpisany (-a)  …..........................................................................................................................,

zamieszkały (-a) …....................................................................................................................................,

data i miejsce urodzenia ….......................................................................................................................,

PESEL

oświadczam,  że  nie  zostałem/am skazany/a prawomocnym  wyrokiem  sądu  za przestępstwa  karne 

skarbowe  lub  przestępstwa  umyślne:  przeciwko  bezpieczeństwu  w komunikacji,  mieniu,  obrotowi 

gospodarczemu,  wiarygodności  dokumentów,  środowisku lub  warunkom pracy i płacy albo innym 

przepisom dotyczącym wykonywania  zawodu,  a  ponadto  nie  wydano wobec mnie  prawomocnego 

orzeczenia  zakazującego wykonywania  działalności  gospodarczej  w zakresie  transportu drogowego 

(art. 5c ust. 1 pkt 1 lit. a, b ustawy o transporcie drogowym Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 ze zm.). 

JESTEM ŚWIADOMY/A ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ 

ZA ZŁOŻENIE FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA.

Nowy Tomyśl, dnia …......................................          …......................................................................

                                                                                                                   czytelny podpis składającego oświadczenie



OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zatrudniam/zamierzam zatrudnić kierowców lub inne osoby niezatrudnione przeze 

mnie,  lecz wykonujące osobiście przewozy na moją rzecz,  którzy nie byli  skazani za przestępstwa 

przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości, a ponadto nie wydano 

im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywanie zawodu kierowcy (art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b 

ww. ustawy. 

Posiadają  zaświadczenie  o  ukończeniu  szkolenia  w  zakresie  transportu  drogowego  taksówką, 

potwierdzonego  zdanym  egzaminem  lub  wykażą  się  co  najmniej  5  letnią  praktyką  w  zakresie 

wykonywania  tego transportu; przerwa w wykonywaniu  tego transportu nie  może być  dłuższa niż 

kolejnych 6 miesięcy z przyczyn zależnych od nich oraz spełniają wymagania określone w art. 39a ust. 

1 pkt 1-4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (DZ.U. Z 2012 r., poz. 1265 ze  

zm.).

JESTEM ŚWIADOMY/A ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ 

ZA ZŁOŻENIE FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA.

Nowy Tomyśl, dnia …......................................          …......................................................................

                                                                                                                  czytelny podpis składającego oświadczenie



OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORCY 

OSOBIŚCIE WYKONUJĄCEGO TRANSPORT DROGOWY TAKSÓWKĄ

Jako przedsiębiorca osobiście wykonujący transport drogowy taksówką – oświadczam, że nie byłem skazany za  

przestępstwa  przeciwko życiu  i zdrowiu  oraz  przeciwko  wolności  seksualnej  i obyczajności,  a  ponadto  nie 

wydano wobec mnie  prawomocnego  orzeczenia  zakazującego wykonywania  zawodu kierowcy (art. 6 ust.  1 

pkt 2 lit. b. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym) oraz spełniam wymagania określone w 

art.39a ust.1 pkt 1-4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (DZ.U. z 2012 r. poz. 1265 ze  

zm.).

JESTEM ŚWIADOMY/A ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ 

ZA ZŁOŻENIE FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA.

Nowy Tomyśl, dnia …......................................          …......................................................................

                                                                                                                  czytelny podpis składającego oświadczenie



Dane i adres wnioskodawcy:

…..........................................................

…..........................................................

…..........................................................

WYKAZ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ZGŁASZANYCH DO LICENCJI

Lp. Marka Typ Rodzaj Nr 
rejestracyjny

Nr VIN Rodzaj tytułu 
prawnego

Nowy Tomyśl, dnia …......................................          …......................................................................

                                                                                                                          czytelny podpis wnioskodawcy


	PESEL

