
Oznaczenie przedsiębiorcy…………………………………………………………………………..
( imię i nazwisko/ nazwa firmy)

Siedziba i adres albo miejsce zamieszkania……………………………………………………………

            Adres do doręczeń…………………………………………………………………………………………

          

  Dąbrowa Tarnowska.......................................

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej

WNIOSEK

o udzielenie/dostosowanie/zmianę treści licencji na wykonywanie krajowego transportu
drogowego w zakresie przewozu osób taksówką do zmian ustawowych.

1. Wnoszę o :*(zaznacz właściwe)

 □ udzielenie licencji
 □ dostosowanie licencji nr ……………………..do wymagań określonych w ustawie o transporcie drogowym
 □ zmianę danych w licencji nr …………………..z powodu:
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
 

2. Wpis do CEIDG □  Wpis do rejestr przedsiębiorców KRS  □  Nr KRS………………………………….

 3.  NIP (Numer identyfikacji podatkowej):……………………………………………………………………

4. Wnioskowany czas ważności licencji (od 2-50 lat) :*(zaznacz właściwe)
      □ 2-15 lat
      □ 16-30 lat
      □  31-50 lat

 5. Liczba zgłaszanych pojazdów oraz wnioskowana liczba wypisów z licencji:……………………………

  6. Obszar wykonywania transportu drogowego: Gmina Dąbrowa Tarnowska

  7. Osoby wykonujące przewóz taksówką: *(zaznacz właściwe);

 □ przedsiębiorca osobiście
 □ zatrudni kierowcę

   8. Forma odbioru dokumentu:* (zaznacz właściwe);

 □  odbiór osobisty  □ za pośrednictwem poczty

    



9. Dane nieobowiązkowe*

Numer telefonu kontaktowego*………………………………...Adres e-mail*…………………………………

Adres do doręczeń*………………………………………………………………………………………………

„* ”- Dane nieobowiązkowe- wnioskodawca nie musi ich podawać, choć ich podanie może ułatwić kontakt z 
wnioskodawcą w celu rozpatrzenia wniosku i załatwienia sprawy.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  przez  Burmistrza  Dąbrowy  Tarnowskiej  moich  danych  osobowych
w zakresie: numeru telefonu kontaktowego, adres e-mail, adres do doręczeń;
w celu:
□ przekazywania przez Urząd istotnych informacji związanych z prowadzonym postępowaniem

□  przekazywania  przez  Urząd  istotnych  informacji  dotyczących  działalności  przedsiębiorcy  związanej

z  udzieleniem/dostosowaniem/zmianą  treści  licencji  na  wykonywanie  krajowego  transportu  drogowego
nw zakresie przewozu osób taksówką do zmian ustawowych.

Zgody udzielam na podstawie art.6 ust.1 lit a RODO, który dotyczy przetwarzania danych osobowych na podstawie

dobrowolnej zgody.

………………………………………………………………..
 czytelny podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej

  

10. Załączniki:

1. Dokumenty wymagane do złożenia wniosku:

 □  oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej,  osoby zarządzającej  spółką jawną lub
komandytową  lub  osoby  prowadzącej  działalność  gospodarczą,  że  spełnia  wymóg  dobrej  reputacji
o której mowa w art.5c ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 6września 2001r o transporcie drogowym /załącznik nr 1/;

 □  zaświadczenie  o  niekaralności  z  sądu,  wydane  nie  wcześniej  niż  miesiąc  przed  złożeniem wniosku,
potwierdzające, że przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudni przez niego kierowcy oraz osoby
niezatrudnione przez przedsiębiorcę lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz nie byli prawomocnie
skazani  za  przestępstwa  przeciwko  życiu  i  zdrowiu  oraz  przeciwko  wolności  seksualnej   i  obyczajności,
a także za przestępstwa, o których mowa w art.59 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz. U. z 2019 poz.852), a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zawodu
kierowcy;

□  kserokopię  orzeczenia  lekarskiego  oraz  psychologicznego  o  braku  przeciwwskazań  zdrowotnych
i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

 □  kserokopię prawa jazdy przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy;

 □ oświadczenie o spełnieniu warunków /załącznik nr 2/;

 □  wykaz zgłaszanych pojazdów samochodowych /załącznik nr 3/;

 □  wykaz kierowców- tylko w przypadku zatrudniania kierowców /załącznik nr 4/.



2. Dokumenty wymagane do wydania licencji oraz wypisu:

 □  kserokopia dowodu/ów rejestracyjnego/ych pojazdu/ów z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki;

 □  dokument/y potwierdzający/e tytuł prawnych do dysponowania pojazdem/ami, którym/i transport ma być
wykonywany; 

 □  kserokopię ważnego świadectwa legalizacji taksometru elektronicznego, o ile występuje;

 □  dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów ( z dopiskiem opłata za licencję Taxi i wypis/y).

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

           (data,podpis wnioskodawcy)

FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI

KONSEKWENCJE BŁĘDNEGO WYPEŁNIENIA FORMULARZA PONOSI PRZEDSIĘBIORCA



11. ADNOTACJE URZĘDOWE:

Udzielono licencji zgodnie z wnioskiem przedsiębiorcy:

Licencja nr  ..............................................Nr druku  ...........................................…

Wypis z licencji  ..................................….Nr druku  ...........................................…

 …………………………… ……………………………………

       data podpis wydającego

Pobrano opłatę za udzielenie/wypis z licencji w wysokości…………………………………..złotych.

Dowód wpłaty……………………………………...z dnia………………………………………… .

 …………………………… ……………………………………

       data podpis przyjmującego

POTWIERDZENIE ODBIORU

Potwierdzam odbiór  Licencji Nr………………….

Oraz Wypisów Nr…………………………………….

Dąbrowa Tarnowska dnia  ……………………………
……………………………………

czytelny podpis odbierającego



załącznik nr 1

Dąbrowa Tarnowska, dnia…………………………..

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany……………………………………………………………………………………

            zamieszkały/a……………………………………………………………………………………………

            legitymujący się dowodem osobistym seria……………….nr……………………………………………

wydanym przez…………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że spełniam wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art.5c ust.1 pkt1 ustawy z dnia 6 
września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U.z 2021 poz.919) tj:

 nie zostałem (am) skazany (a) prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub
przestępstwa  umyślne:  przeciwko  bezpieczeństwu  w  komunikacji,  mieniu,  obrotowi
gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne
mające związek  z wykonywaniem zawodu,

   nie wydano wobec mnie prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności
gospodarczej w zakresie transportu drogowego (art.5c ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001r
o transporcie drogowym). 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia *

………………………………………

/podpis osoby składającej oświadczenie/

* art.8 ust.6 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym:

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.



załącznik nr 2

Dąbrowa Tarnowska, dnia…………………………..

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW

…………………………………………………

        /Oznaczenie przedsiębiorcy/

…………………………………………………

 /adres i siedziba albo miejsce zamieszkania/

NIP………………………………………………

Oświadczam, że kierowcy których zatrudniam (ewentualnie zamierzam zatrudnić) posiadają
odpowiednie uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym, określone w ustawie z dnia
5  stycznia  2011r.  o  kierujących  pojazdami,  oraz  nie  mają  przeciwwskazań  zdrowotnych  ani
psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Jednocześnie  oświadczam,  że  w  przypadku  osobistego  wykonywania  przewozów  spełniam
wymienione powyżej warunki.

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia *.

………………………………………

/podpis osoby składającej oświadczenie/

* art.8 ust.6 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym:

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.



załącznik nr 3

WYKAZ POJAZDÓW

załącznik  do  wniosku  z  dnia……………………………………………...o  udzielenie  licencji
na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką (art.8 ust.3 pkt 5 ustawy
z dnia 6 września 2001r o transporcie drogowym).

Ja niżej  podpisany/a oświadczam, że będę wykorzystywał do wykonywania krajowego transportu drogowego
w zakresie przewozu osób taksówką następujący pojazd:

WYKAZ POJAZDÓW ZGŁASZANYCH DO LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO
TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ

L.p. Marka/typ Rodzaj
/przeznaczenie

Nr
rejestracyjny

Nr VIN Rodzaj tytułu prawnego
do dysponowania pojazdem

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Zgodnie z art.14 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U 2019r. poz.58 ), zobowiązuje się 
zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił licencji zmiany danych o których mowa w art.8 ustawy, nie później 
niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania. 

Dąbrowa Tarnowska, dnia……………………………………….

                                       …

…………………………………

/podpis osoby składającej oświadczenie/



załącznik nr 4

WYKAZ KIEROWCÓW ZGŁASZANYCH DO LICENCJI NA WYKONYWANIE
KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU 

OSÓB TAKSÓWKĄ

L.p. Imię i nazwisko
kierowcy

Badanie lekarskiego
(data ważności)

Badanie
psychologicznego
(data ważności)

Prawo jazdy-numer
dokumentu

Dąbrowa Tarnowska, dnia……………………………………….

                 

                      ………………………………………

/podpis osoby składającej oświadczenie/



KLAUZULA  INFORMACYJNA 

dotycząca przetwarzania danych osobowych

1)  Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  roku  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 RODO)

2) Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1000).

Stosownie do tych przepisów informujemy, że:

1) Administratorem  Państwa  danych  osobowych  jest:  Burmistrz  Dąbrowy  Tarnowskiej
 Adres : 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Rynek 34

2) W  sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  można  kontaktować  się  z  :  
 Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez pocztę elektroniczną: iod@dabrowatar.pl lub pod numerem telefonu:  tel. (14)
642-27-75

3) Pani/ Pana dane  zbierane i przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w celu :

- udzielenia/dostosowania/zmiany treści licencji na wykonanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką i pro-
wadzenia innych postępowań związanych z wydaną licencją, 

4) Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

- Ustawa  o transporcie drogowym,  Kodeks Postępowania Administracyjnego, 

5) Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

- Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa.

6) Okres przechowywania danych:

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z kategoriami archiwalnymi,  wynikający  z  instrukcji
kancelaryjnej zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów, z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych  rzeczowych  wykazów  akt  oraz  instrukcji  w  sprawie  organizacji  i  zakresu  działania  archiwów  zakładowych,a  w
przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody-przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.

7) Ma Pani/Pan prawo do:

- dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania

- przenoszenia danych

-    uzupełnienia danych

- wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) Podane przez Panią/Pana dane są wymogiem

-  Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym
9) Pani/Pana dane:

- nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji oraz profilowaniu,

- nie będą przekazywane do Państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Oświadczenie zapoznania z klauzulą informacyjną

Oświadczam, że zgodnie z art. 13 i art.14 ust 1 i 2 rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) zapoznałem/zapoznałam 1 się z treścią
klauzuli  informacyjnej,  w  tym  z  przysługującym  prawie  dostępu  do  treści  moich  danych  oraz  ich  poprawiania,  jak  również,
że podanie danych kontaktowych było dobrowolne.

…………….…………………………………………..
/czytelny podpis przedsiębiorcy/

1

niepotrzebne skreślić.
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