Września, dnia …........................r.
BURMISTRZ MIASTA
I GMINY WRZEŚNIA
UL. RATUSZOWA 1
62-300 WRZEŚNIA

WN IO S E K O U D Z IE LE NI E LI C E NC J I
NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO
W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ
NA OBSZARZE GMINY WRZEŚNIA

I. Oznaczenie przedsiębiorcy - wnioskodawcy
1. Imię i nazwisko oraz nazwa:
…...................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
2. Siedziba i adres przedsiębiorcy albo miejsce zamieszkania przedsiębiorcy …………………
.......................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
3. Informacja o wpisie do CEIDG lub KRS (zaznaczyć właściwe):
wpis do CEIDG*
wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem ………………………………...
4. Numer identyfikacji podatkowej(NIP):

5. Określenie czasu, na który licencja ma być udzielona (należy podać konkretną liczbę lat,
w przedziale nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 50 lat, np. 7, 12 lat itp.):
na okres ……………lat
6. Numer telefonu do kontaktu:
………………………………………

II. Do wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego
w zakresie przewozu osób taksówką – na ternie Gminy Września, dołączam
(należy zaznaczyć X przy właściwej pozycji tak lub nie):
a) kserokopię prawa jazdy;
tak

nie

b) kserokopię aktualnego zaświadczenia lekarskiego i orzeczenia
potwierdzającego zdolność do wykonywania zawodu kierowcy
tak
nie

psychologicznego

tak
nie
c) kserokopię dowodu rejestracyjnego z wpisem potwierdzającym przystosowanie pojazdu do
ruchu drogowego jako taksówka osobowa,
tak
nie
d) wykaz pojazdów:
tak

nie

e) oświadczenie przedsiębiorcy, że spełnia wymóg dobrej reputacji o której mowa w art. 5c ust. 1
pkt 1 ustawy o transporcie drogowym zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające
niekaralność (art. 5c ust.1 pkt.1, art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b),
tak
nie
f) oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa
w art. 5c ust.1 pkt 4 lub w art. 6 ust.1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym
tak
nie
g) dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji w wysokości .................... (potwierdzenie wpłaty na
rachunek Gminy Września – PBS Września nr 68 9681 0002 0011 1474 0179 5820.
tak
nie
h) kserokopia świadectwa legalizacji taksometru*
tak
nie
i)inne: ……………………………………………………………………………………..
tak
nie
*kserokopię legalizacji taksometru należy przedłożyć najpóźniej w dniu odbioru licencji.

Przy składaniu kopii dokumentów, oryginały należy okazać do wglądu.
Klauzula informacyjna dla Urzędu Miasta i Gminy Września
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 2016, nr 119, s. 1) zwanego dalej ogólnym
rozporządzeniem o ochronie danych informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z siedzibą w Urzędzie Miasta i
Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września,
2) inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni jest Pani Magdalena Środoń, e-mail:
iod@wrzesnia.pl, tel. 616404172,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na podstawie art. 6 ust. 1 lit.

c i art. 9 ust.1 i ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz
powszechnie obowiązujących przepisów prawa
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z jednolitym
rzeczowym wykazem akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki,
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, a w pozostałych
przypadkach ma charakter dobrowolny.
9) Pani/Pana dane mogą być przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, gdy wymagają
tego przepisy prawa.

.............................................................................
data, podpis przedsiębiorcy - wnioskodawcy

INFORMACJE DODATKOWE
1. Licencji udziela się na czas nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat
2. Opłaty za licencję: od każdego pojazdu samochodowego na obszar gminy dla okresu ważności licencji
w latach: od 2 do 15 - 200,00 zł
powyżej 15 do 30 – 250,00 zł
powyżej 30 do 50 – 300,00 zł

_________________________________________________________________________________

Numer boczny taksówki – nadany przy złożeniu wniosku

________________________________________________________________________________

Potwierdzam odbiór LICENCJI NR ................................... seria i numer druku .................................
z terminem ważności od .................................................... do ..................................................................

...................................................................
podpis pracownika

............................................................
data, podpis przedsiębiorcy

WYKAZ POJAZDÓW (pkt II lit. d )

L.p.

Nr
rejestracyjny

Marka,
typ

Rodzaj/
przeznaczenie

Numer VIN

Pojazd
własny T/N

Rodzaj
tytułu
prawnego
do
dysponowa
nia
pojazdem

1.

2.

3.

UWAGA! Konsekwencje błędnego wypełnienia formularza ponosi przedsiębiorca

………....................................
(data)

...........................................................
(czytelny podpis przedsiębiorcy)

O ŚWIADCZ ENI E

(pkt II. lit. e )

Ja niżej podpisany / a ...................................................................................................................
(imię, nazwisko)
zamieszkały /a…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
PESEL

NIP

oświadczam, że spełniam wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5 c ust. 1 pkt 1
ustawy o transporcie drogowym, tj.:
- nie zostałem /am 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
innym przepisom mającym związek z wykonywaniem zawodu,
- nie wydano wobec mnie prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania
działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.
Jednocześnie oświadczam, że nie zostałem / am skazany /a za przestępstwa
przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko seksualności i obyczajności, a ponadto nie
wydano mi prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywanie zawodu kierowcy (art. 6
ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o transporcie drogowym).

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

...............................................
(miejscowość i data)

...........................................................
(podpis przedsiębiorcy składającego oświadczenie)

* Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznać. – art.
8 ust. 6 ustawy o transporcie drogowym

O ŚWIAD C Z E N I E

(pkt II. lit. f )

Ja, ...............................................................................................................................................
(imię, nazwisko)

numer identyfikacji
podatkowej(NIP):

oświadczam, że nie zamierzam zatrudniać kierowcy*,
oświadczam, że zamierzam zatrudnić kierowcę (-ów) spełniającego warunki,
o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie
drogowym lub zamierzam współpracować z osobami niezatrudnionymi przeze mnie,
lecz wykonującymi osobiście przewóz osób na moją rzecz spełniającymi warunki,
o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym*
Wyjaśnienie podstaw prawnych zawartych w oświadczeniu:
Art. 5c ust. 1 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym stanowi o tym, że:
Licencji udziela się przedsiębiorcy, jeżeli w stosunku do zatrudnionych przez niego kierowców,
a
także innych osób niezatrudnionych przez tego przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na
jego rzecz, nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy.
Art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym stanowi o tym, że:
Licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką udziela się
przedsiębiorcy, jeżeli zatrudnieni przez niego kierowcy oraz sam przedsiębiorca osobiście wykonujący
przewozy:
- 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. 39 a ust 1 pkt 1-4.
Art. 39a ust. 1 pkt 1-4 ustawy o transporcie drogowym brzmi następująco:
Art. 39a. 1. Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może zatrudnić kierowcę, jeżeli
osoba ta:
1) ukończyła:
a) 18 lat - w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie
prawa jazdy kategorii:
– C lub C+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną,
– C1 lub C1+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,
b) 21 lat - w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest
posiadanie prawa jazdy kategorii:
– C lub C+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,
– D lub D+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną,
– D1 lub D1+E, o ile przewóz wykonywany jest na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km i
o ile kierowca uzyskał odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,

c) 23 lata - w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest
posiadanie prawa jazdy kategorii D lub D+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną
przyśpieszoną;
2) posiada odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym, określone w ustawie z dnia 5
stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, z zastrzeżeniem ust. 1a;
3) nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
4) nie ma przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

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

...............................................
(miejscowość i data)

...........................................................
(podpis przedsiębiorcy składającego oświadczenie)

*- właściwe zaznaczyć X
** - Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznać. –
art. 8 ust. 6 ustawy o transporcie drogowym

