Lesznowola dnia ………………………..

Urząd Gminy Lesznowola

Wniosek
o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze
gminy Lesznowola
o zmianę licencji Nr ……….. na wykonywanie krajowego transportu drogowego w
zakresie przewozu osób taksówką na obszarze gminy Lesznowola
z powodu: ……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
o wydanie wypisu z licencji Nr ………. na wykonywanie krajowego transportu drogowego
w zakresie przewozu osób taksówką na obszarze gminy Lesznowola
z powodu zgłoszenia kolejnego pojazdu
z powodu zmiany pojazdu

1. Oznaczenie przedsiębiorcy (imię i nazwisko, firma)
……………………………………………………………………………......
2. Siedziba firmy lub adres zamieszkania
………………………………………………………………………………..
3. Informacja o rejestracji przedsiębiorcy :

- Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
- Krajowy Rejestr Sądowy nr ………………………..
4. NIP ……………………………...
5. Telefon ………………………………
6. Określenie obszaru wykonywania działalności: Gmina Lesznowola
7. Wnioskowany okres, na jaki licencja ma zostać udzielona:……………lat (od 2 do 50 lat)
8. Liczba wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie
przewozu osób taksówką: ……………

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

(czytelny podpis przedsiębiorcy/upoważnionego przedstawiciela osoby prawnej)

Do wniosku należy dołączyć:
1. Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem
wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy,
zatrudnieni przez niego kierowcy, nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko
życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajowej, a także za przestępstwa, o
których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a
ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy.
2. Oświadczenie przedsiębiorcy, że spełnia wymagania, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym – wzór załącznik nr 1,
3. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w
art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym albo
oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz
wykonującymi osobiści przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w
art. 5c ust. 1 pkt 5 – wzór załącznik nr 2,
4. Wykaz pojazdów – załącznik nr 3
5. Dokumenty potwierdzające tytuł prawy do dysponowania pojazdem lub pojazdami
samochodowymi spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu
drogowym – dowód rejestracyjny,
6. Kserokopia prawa jazdy,
7. Kserokopia aktualnego orzeczenia lekarskiego i psychologicznego potwierdzającego brak
przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
8. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji w wysokości ……….zł za wydanie licencji i
wypisów z tej licencji na konto Gminy Lesznowola lub w kasie Urzędu Gminy Lesznowola,
ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola.
Opłata za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką zgodnie
z § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie
wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego
oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916
ze zm.) na obszarze gminy w zależności od okresu ważności licencji w latach, wynosi:

od 2-15 lat
200 zł

powyżej 15-30 lat
250 zł

powyżej 30-50 lat
300 zł

Za zmianę licencji taxi pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty wniesionej przy jej
udzielaniu.
Za każdy pojazd zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji oraz wypis na ten pojazd
pobiera się 11% opłaty odpowiedniej dla okresu ważności licencji.
Opłatę należy uiszczać w kasie Urzędu Gminy Lesznowola
lub na konto Nr 55 8022 0000 0000 0257 2000 0018 z dopiskiem „opłata za licencję na przewóz osób
taksówką”
W przypadku zmiany danych zawartych w licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę jej
treści nie później niż w terminie 28 dni od ich powstania.

Załącznik nr 1

Lesznowola, dnia ………………..………

………………………………….
(firma przedsiębiorcy)

…………………………………
(adres siedziby/miejsce zamieszkania: ulica, nr domu)

…………………………………
(kod pocztowy, miejscowość)

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż nie jestem osobą karaną 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 oraz nie wydano
względem mnie prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności
gospodarczej w zakresie transportu drogowego.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia⃰.

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

(czytelny podpis przedsiębiorcy/upoważnionego przedstawiciela osoby prawnej)

⃰ Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oświadczenie składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Klauzula oświadczenia zastępuje pouczenie organu o
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny:
§ 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6
miesięcy do lat 8.
§ 6. Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy
przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Załącznik nr 2

Lesznowola, dnia ………….………………

………………………………….
(firma przedsiębiorcy)

…………………………………………….
(adres siedziby/miejsce zamieszkania: ulica, nr domu)

…………………………………
(kod pocztowy, miejscowość)

OŚWIADCZENIE
Dotyczy przedsiębiorcy niezatrudniającego kierowców, zamierzającego
osobiście kierować pojazdem
Oświadczam, że:
• nie byłem skazany za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko
wolności seksualnej i obyczajowości, a ponadto nie wydano względem mnie
prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania zawodu kierowcy
• spełniam wymagania określone w art. 39a ust. 1 pkt 1-4 ustawy o transporcie
drogowym.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia⃰.

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

Dotyczy przedsiębiorcy zamierzającego zatrudniać kierowców lub
współpracować z osobami wykonującymi osobiście przewozy na jego rzecz
Oświadczam, że zamierzam zatrudniać kierowców lub współpracować z kierowcami
wykonującymi osobiście przewóz 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 wykonywania zawodu kierowcy.
• spełniają wymagania określone w art. 39a ust. 1 pkt 1-4 ustawy o transporcie
drogowym.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia⃰.

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

(czytelny podpis przedsiębiorcy/upoważnionego przedstawiciela osoby prawnej)

Zaznaczyć właściwe

⃰ Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oświadczenie składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Klauzula oświadczenia zastępuje pouczenie organu o
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny:
§ 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6
miesięcy do lat 8.
§ 6. Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis
ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Załącznik nr 3

Lesznowola, dnia ……………………

………………………………….
(firma przedsiębiorcy)

…………………………………
(adres siedziby/miejsce zamieszkania: ulica, nr domu)

…………………………………
(kod pocztowy, miejscowość)

WYKAZ – pojazd samochodowy zgłaszany do licencji
Ja niżej podpisany (-a) oświadczam, że będę wykorzystywał do wykonywania transportu
drogowego taksówką pojazd samochodowy:
Marka, typ ………………………………………………………………….
Rodzaj/przeznaczenie………………………………………………………
Numer rejestracyjny………………………………………………………..
Numer VIN………………………………………………………………….
Wskazanie

rodzaju

tytułu

prawnego

do

dysponowania

pojazdem

………………………………………………………………………………

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

(czytelny podpis przedsiębiorcy/upoważnionego przedstawiciela osoby prawnej)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie określonym
w niniejszym wniosku, a nie wymaganych przepisami prawa, przez Gminę Lesznowola jako Administratora
Danych w celu usprawnienia realizacji wniosku o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego
taksówką. Oświadczam, że zapoznałem się z Klauzulą dotyczącą przetwarzania danych

osobowych.
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanej” RODO”)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.str.
1) informuję, że:
1.Administratorem Pan/Pani danych osobowych jest Gmina Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506
Lesznowola, Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
w zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej.
2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować
poprzez adres e-mail: iod@lesznowola.pl lub pisemnie na adres siedziby urzędu.
3.Pana/Pani dane są przetwarzane w celu wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu
drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, kontroli warunków określonych w licencji oraz
warunków wykonywania działalności gospodarczej objętej licencją określone przepisami prawa.
4.Podstawa prawna: ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U z 2019 r.
poz. 2140 ze zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),
5.Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom i organom wyłącznie na podstawie
obowiązujących przepisów prawa.
6.Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
7.Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres ważności zezwolenia i archiwizowane po
3 latach od wygaszenia zezwolenia.
8.Posiada Pan/Pani prawo do: dostępu do treści swoich danych, żądania sprostowania i ich
poprawiania.
9.Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących naruszałoby przepisy ustawy
o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.

………...............................................
Data/ czytelny podpis

