Sierpc, dnia ....................................

Burmistrz Miasta Sierpca
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

Wniosek o udzielenie/zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu
drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

□ o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie
przewozu osób taksówką na obszar m. Sierpca,
□ o zmianę licencji nr .............................. na wykonywanie krajowego transportu
drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszar m. Sierpca (udzielonej po
1 stycznia 2020 r.) z powodu .......................................................................................................
.............................................................................................................................................................
□ o wydanie wypisu ( .............. wypisów) z licencji nr ............................ na wykonywanie
krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszar m.
Sierpca (udzielonej po 1 stycznia 2020 r.),
□ z powodu zgłoszenia kolejnego pojazdu,
□ z powodu zmiany pojazdu

UWAGA! Konsekwencje błędnego wypełnienia formularza ponosi przedsiębiorca

1. Oznaczenie przedsiębiorcy (nazwa przedsiębiorcy lub imię i nazwisko):
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2. Siedziba i adres lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy (wpisać miejsce
zamieszkania przedsiębiorcy, o ile miejsce to jest tożsame z miejscem prowadzenia
działalności gospodarczej):
.............................................................................................................................................................
3. Informacja o wpisie do CEiDG albo numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS):
.............................................................................................................................................................
4. Numer identyfikacji podatkowej (NIP):
.............................................................................................................................................................
5. Wnioskowany okres na jaki ma być udzielona licencja (od 2 do 50 lat):
.............................................................................................................................................................
6. Rodzaj i liczba pojazdów samochodowych, które będą wykorzystywane do
wykonywania transportu drogowego:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
7. Liczba wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w
zakresie przewozu osób taksówką:
.............................................................................................................................................................
8. Informacje dodatkowe (w tym adres do korespondencji, jeżeli inny niż wskazany w
punkcie 2):
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
9. Telefon kontaktowy (dane nieobowiązkowe):
.............................................................................................................................................................

Do wniosku należy załączyć:
1. Oświadczenie członka(ów) organu zarządzającego osoby prawnej, osoby
zarządzającej spółką jawną lub komandytową lub osoby prowadzącej działalność
gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji,
2. 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 obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a ponadto nie orzeczono prawomocnie
wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy.
3. Dokumenty potwierdzające:
- przeprowadzenie badań stwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do
wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i brak przeciwwskazań zdrowotnych do
kierowania pojazdami,
- przeprowadzenie badań stwierdzających brak przeciwwskazań psychologicznych
do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
- posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym (prawo jazdy
kategorii B),
- wykaz pojazdów (marka, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer
VIN, rodzaj tytułu prawnego dysponowania pojazdem),
- dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i/lub wypisów z licencji lub zmianę
licencji,
- inne:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
□ właściwe zaznaczyć

OPŁATY:
1. Dla osób rozpoczynających działalność w zakresie przewozu osób taksówką na
obszarze m. Sierpca za udzielenie licencji, wynosi:
a. 200 zł - na okres 2-15 lat,
b. 250 zł - na okres 16-30 lat,
c. 300 zł - na okres 31-50 lat.
2. Ponadto pobierane są opłaty w niżej określonych wysokościach procentowych od
powyższych opłat:
a. 10% za zmianę danych w licencji, również za wymianę licencji związaną ze zmianą
organu,
b. 10% za wydanie wtórnika licencji, w przypadku jej utraty na skutek okoliczności
niezależnych od przedsiębiorcy,
c. 25% za wydanie wtórnika licencji w przypadku jej utraty na skutek okoliczności
zależnych od przedsiębiorcy,
d. 11% za wydanie wypisu z licencji dla każdego niezgłoszonego we wniosku
pojazdu,
e. 10% za każdy zgłoszony we wniosku pojazd,
f. 1% za wydanie wypisu dla każdego zgłoszonego we wniosku pojazdu,
g. 5% za wymianę wypisu z licencji w przypadku zmiany licencji, również przy
wymianie licencji związanej ze zmianą organu,
h. 1% za wydanie wtórnika wypisu z licencji.
Klauzula informacyjna dla wnioskodawców
1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Sierpca, ul. Piastowska 11a, 09-200
Sierpc.
2.Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo skontaktować
poprzez adres e-mail: konkakt@dpo24.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3.Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) 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, tj. jest to niezbędne do wykonania obowiązku ciążącego
na Administratorze.
4.Dane te są przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Burmistrza na podstawie ustawy z dnia 6
września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180,209). Państwa dane osobowe
mogą być przekazywane innym organom publicznym i podmiotom wyłącznie na podstawie
obowiązujących przepisów prawa.

5.Państwa dane osobowe będą przechowywane: przez okres wynikający z obowiązujących przepisów
prawa, w szczególności z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164).
6.Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora danych:
- dostępu do swoich danych osobowych,
- sprostowania danych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
- ograniczenia przetwarzania danych, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.
7.Podanie danych osobowych, jest obowiązkowe: w przypadku nie podania danych osobowych
konsekwencją będzie brak możliwości realizacji celu określonego w pkt 3.
8.Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w
przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych naruszyłoby przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych.

...................................................................................
(data i podpis przedsiębiorcy/pełnomocnika)

Oświadczenie o spełnianiu wymogu dobrej reputacji
dotyczy:
- członków organu zarządzającego osoby prawnej,
- osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową,
- innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą.
Ja, niżej podpisany/a :
Imię i nazwisko .................................................................................................................................
zamieszkały/a:
Adres zamieszkania ........................................................................................................................
PESEL ..................................................................................................................................................
Oświadczam, że spełniam wymóg dobrej reputacji, a więc nie zostałem skazany
prawomocnym wyrokiem sądu za:
1. przestępstwa karne skarbowe lub
2. przestępstwa umyślne:
a) przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
b) mieniu,
c) obrotowi gospodarczemu,
d) wiarygodności dokumentów,
e) środowisku,
f) warunkom pracy i płacy,
g) innym mającym związek z wykonywaniem zawodu.
3. nie wydano w stosunku do mnie prawomocnego orzeczenia zakazującego
wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia,
wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego.

...............................................................
(podpis wnioskodawcy)

Wykaz pojazdów samochodowych załączony do wniosku o wydanie licencji na
wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
Marka, typ ........................................................................................................................................
Rodzaj / przeznaczenie .................................................................................................................
Numer rejestracyjny .......................................................................................................................
Numer VIN ........................................................................................................................................
Rodzaj tytułu prawnego do dysponowania pojazdem .........................................................
Nr boczny .........................................................................................................................................
Nr wypisu ..........................................................................................................................................
Wykaz kierowców
Imię i nazwisko ................................................................................................................................
Adres zamieszkania ........................................................................................................................
Numer rejestracyjny pojazdu .......................................................................................................
Numer boczny .................................................................................................................................
OŚWIADCZENIE
Na podstawie art. 5c ust. 1 pkt 5 ustawy o transporcie drogowym oświadczam, że
każdy pojazd zgłoszony do licencji spełnia wymagania techniczne określone
przepisami Prawa o ruchu drogowym, na co posiadam:
□ świadectwo legalizacji ponownej taksometru,
□ aplikację mobilną, o której mowa w art. 13b ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
transporcie drogowym,
□ ważne badanie techniczne.
Powyższe oświadczenie składam zgodnie ze stanem faktycznym i posiadanymi
dokumentami.
...............................................................
(podpis wnioskodawcy)

□ właściwe zaznaczyć

Sierpc, dnia .........................................

....................................................................
(imię i nazwisko)

....................................................................
(adres zamieszkania)
...........................................................................
(numer telefonu)

OŚWIADCZENIE
(wypełnia każdy zgłoszony kierowca)
Ja, niżej podpisany, będąc świadomy odpowiedzialności karnej za składnie
fałszywych zeznań (art. 233 § 1 kodeksu karnego), oświadczam, iż na dzień złożenia
wniosku nie mam zatrzymanego prawa jazdy/pozwolenia jak również nie mam
cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami.

....................................................................
(czytelny podpis kierowcy)

