
Chełmek, dnia .........................

Burmistrz Chełmka

WNIOSEK
o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 

( podstawa prawna art.5,6,7 i 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r o transporcie drogowym)

1. Nazwisko i imię lub nazwa firmy..................................................................................................

2. NIP .............................................................REGON....................................................................

3. PESEL  …....................................................................................................................................

4. Adres zamieszkania lub siedziby firmy .......................................................................................

5. Obszar wykonywanej działalności - Gmina Chełmek

6. Wnioskowany termin ważności licencji .......................................................................................
( licencje udziela się na czas nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat)

7. Osoba wykonująca transport drogowy taksówką..........................................................................
( wpisać; osobiście lub nazwisko zatrudnionego kierowcy)

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU;
a) zaświadczenie  z  rejestru  skazanych  albo  oświadczenie  o  niekaralności  za  przestępstwa 

umyślne  ;  karne  skarbowe,  przeciwko  bezpieczeństwu  w  komunikacji,  mieniu,  obrotowi 

gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska lub warunkom pracy i płacy 

albo innym przepisom dotyczącym wykonywania zawodu. ( w załączeniu wzór)

b) kserokopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, 

potwierdzonego  zdanym  egzaminem,  lub  udokumentowanie  5-letniej  praktyki  w  zakresie 

wykonywania tego transportu ( przerwa w wykonywaniu nie może być dłuższa niż kolejnych 6 

miesięcy z przyczyn zależnych od przedsiębiorcy)

c) oświadczenie  dotyczące  zatrudniania  kierowców  spełniających  wymagania  określone  w 

przepisach ustawy o transporcie drogowym i przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – o 

kierujących  pojazdami  oraz  w  innych  przepisach  określających  wymagania  w  stosunku  do 

kierowców ( w załączeniu wzór)

d) oświadczenie  o  spełnieniu  przez  przedsiębiorcę  wykonującego  osobiście  transport  drogowy 

wymagań określonych w przepisach ustawy o transporcie drogowym i przepisach ustawy z dnia 

5  stycznia  2011  r-  o  kierujących  pojazdami  oraz  o  w  innych  przepisach  określających 

wymagania w stosunku do kierowców ( w załączeniu wzór)

e) kserokopia  dowodu  rejestracyjnego  lub  pozwolenia  czasowego  pojazdu  wraz  z  wpisem  o 

dopuszczalności do ruchu jako taksówki osobowej, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest 

właścicielem pojazdu – również dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nim,

f) potwierdzenie wniesienia opłaty.

czytelny podpis
Uwaga- do wszystkich kserokopii dokumentów należy przedłożyć do wglądu ich oryginały.



 Informacja na temat opłat:

Opłata  administracyjna  za  udzielenie  licencji  -  uzależniona  jest  od  wnioskowanego  okresu  jej 

ważności:

- od 2 do 15 lat - 200 zł

- od 15 do 30 lat - 250 zł

od 30 do 50 lat 300 zł

wnoszona jest z chwilą złożenia wniosku o udzielenie licencji.

Adnotacje urzędowe ; ( wypełnia pracownik Urzędu wydający licencję)

a)  wniesiono  opłatę  administracyjną  za  udzielenie  licencji  w 

wysokości........................................dowód wpłaty z dnia …...............................................

b) wydano licencję seria i numer ..........................................................

c) nadano numer boczny taksówki ........................................................

                   Chełmek, dnia …...................... …................................

( podpis pracownika)

Licencję odebrał

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

( imię i nazwisko) ( nr dowodu osobistego)

wydany przez ................................................................ …...................................................

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

( czytelny podpis odbierającego)



…............................................................. załącznik nr …..........

(    Imię I nazwisko) Chełmek, dnia

…............................................................
kod, miejscowość

…............................................................
ul.

PESEL …...............................................

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że nie byłem (a) karany(a) za przestępstwa umyślne: karne 

skarbowe,  przeciwko  bezpieczeństwu  w  komunikacji,  mieniu,  obrotowi  gospodarczemu,  wiarygodności 

dokumentów,  ochronie  środowiska  lub  warunkom  pracy  i  płacy  albo  innym  przepisom  dotyczącym 

wykonywania zawodu.

Podając powyższe dane jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia, wynikajacej z art.233 § 1 kodeksu karnego.

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

( czytelny podpis składającego oświadczenie)

…............................................................. załącznik nr …..........

(    Imię I nazwisko) Chełmek, dnia

…............................................................
kod, miejscowość

…............................................................
ul.

PESEL …...............................................

OŚWIADCZENIE
Oświadczam,  że  kierowcy  których  zatrudniam  (  lub  zamierzam  zatrudnić)  będą  spełniać 

wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( t.j. Dz.U. z  

2012 r. poz. 1256, z późn. zm. oraz przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r – o kierujących pojazdami 

(Dz.U.Nr  30  poz.151,  z  późn.  zm.)  i  w  innych  przepisach  określających  wymagania  w  stosunku  do  

kierowców,  a także nie  byli  skazani  prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko 

bezpieczeństwu  w  komunikacji,  mieniu,  wiarygodności  dokumentow  lub  środowisku,  a  ponadto  za 

przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz wolności seksualnej i obyczajowości.

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

( czytelny podpis)



…............................................................. załącznik nr …..........

(    Imię I nazwisko) Chełmek, dnia

…............................................................
kod, miejscowość

…............................................................
ul.

PESEL …...............................................

OŚWIADCZENIE
Jako  przedsiębiorca  osobiście  wykonujący  transport  drogowy  –  oświadczam,  że  spełniam 

wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym( t.j. Dz.U. z 

2012 r. poz.1265 z późn. zm. ) oraz w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - o kierujących pojazdami  

(Dz.U.  Nr  30  poz.  151  z  późn.  zm)  i  w  innych  przepisach  określających  wymagania  w  stosunku  do 

kierowców, a także nie byłem  skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko 

bezpieczeństwu  w  komunikacji,  mieniu,  wiarygodności  dokumentów  lub  środowisku,  a  ponadto  za 

przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz wolności seksualnej i obyczajowości.

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

( czytelny podpis)


