WNIOSEK O UDZIELENIE LICENCJI NA WYKONYWANIE
KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB
TAKSÓWKĄ

….….....................................................................................................................................
osoba fizyczna - imię i nazwisko, miejsce zamieszkania

….......................................................................................................................................
osoba prawna – firma, adres i siedziba

..….................................................
nr identyfikacji podatkowej NIP

Prezydent Miasta Pabianic
ul. Zamkowa 16
95 – 200 P a b i a n i c e

Wnoszę o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie
przewozu osób taksówką, samochodem osobowym, na obszarze miasta Pabianic,
na czas: …................. lat. (min. 2 lata, max. 50 lat)

Jednocześnie informuję, iż jestem zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
jestem zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym (nr w rejestrze …..............................) - niepotrzebne skreślić.

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

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

data i podpis osoby przyjmującej wniosek

data i podpis osoby składającej wniosek

Załączniki wymagane do złożenia wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego
w zakresie przewozu osób taksówką:
1. Oświadczenie o spełnieniu wymogu o dobrej reputacji,
2. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców,
3. Wykaz pojazdów którymi transport drogowy ma być wykonywany,

4. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji.

Ponadto, do wglądu dokumenty niezbędne do wydania licencji:

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania pojazdem spełniającym wymagania techniczne
określone przepisami prawa o ruchu drogowym, którym transport drogowy ma być wykonywany,
2. Dokument potwierdzający posiadanie odpowiednich uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym,
3. Dokument stwierdzający brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
4. Dokument stwierdzający brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku
kierowcy,
5. Dokument dopuszczający pojazd do ruchu jako taksówki osobowej,
6. Świadectwo legalizacji taksometru.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję,
iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Pabianicach, 95-200 Pabianice ul. Zamkowa 16
reprezentowany przez Prezydenta Miasta Pabianic, zwany dalej „Administratorem”.
2) Można skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Urząd Miejski w Pabianicach, 95-200 Pabianice
ul. Zamkowa 16 lub za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, zwanego dalej „IOD”,
wysyłając wiadomość e-mail na adres: IOD@um.pabianice.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego
w zakresie przewozu osób taksówką i prowadzenia ich ewidencji na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r.
o transporcie drogowym (tj Dz. U. 2017r. poz. 2200 z późn. zm.);
4) informacja o wydaniu licencji i okresie jej ważności będzie przekazana do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat po dacie upływu ważności licencji;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
7) w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych przez Administratora ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego;
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania a
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa przyjęcia wniosku… ;
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

ZAPOZNAŁEM SIĘ …………………………………………………………
(data i podpis)

Oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji

Ja niżej podpisany(a) ..................................................................................................................
zam. .............................................................................................................................................
NIP ..............................................................................................................................................

świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam co
następuje:
1) nie zostałem skazany 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,
2) nie wydano mi prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności
gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

.................................................
data i podpis przyjmującego
oświadczenie

......................................................
data i podpis składającego
oświadczenie

Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców

Ja niżej podpisany (a) ………………………………………………............…………………………
zam …………………………………………………………………………………..……………………
NIP …………………………………………………………………………………………………………

świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam co
następuje:
zamierzam ( nie zamierzam)1 zatrudnić kierowców, którzy:
- nie byli skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej

i

obyczajności, a ponadto nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania
zawodu kierowcy,
- spełniają wymagania określone w art. 39a ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o transporcie
drogowym (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1414)

................................................
data i podpis przyjmującego
oświadczenie

1) niepotrzebne skreślić

......................................................
data i podpis składającego
oświadczenie

Wykaz pojazdów, którymi ma być wykonywany transport drogowy
1. Marka/typ pojazdu ….........................................................................................................................
2. Rodzaj/przeznaczenie pojazdu….......................................................................................................
3. Numer rejestracyjny pojazdu ….........................................................................................................
4. Numer VIN pojazdu............................................................................................................................
5. Wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem …...............................................

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

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

data i podpis przyjmującego oświadczenie

data i podpis składającego oświadczenie

