
                                                                                        Sokołów Podlaski, dnia ................................. 

 

 

                                                                    BURMISTRZ MIASTA 
                                                                    SOKOŁOWA PODLASKIEGO  
 
 
 

                                                W  N  I  O  S  E  K 
                         o udzielenie licencji na wykonywanie transportu                                                                                                         
                                                drogowego taksówką         
                

 
1.   Oznaczenie przedsiębiorcy: 
   a) imię i nazwisko:  
 

        ........................................................................................................................................................ 
   b) siedziba (adres): 
 

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

    c) tel. do kontaktu: 

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

 
2. Informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym 
Rejestrze Sądowym (KRS): 

 Posiadam wpis do CEIDG:         tak         nie    

 Posiadam wpis do KRS:         tak    Nr ……………..        nie 
 
3.   Numer identyfikacji podatkowej (NIP): …………………………… 
 
4.   Określenie obszaru wykonywania przewozu w zakresie transportu drogowego 

taksówką: 
      
    ............................................................................................................................................................ 
    (obszar Miasta lub obszar Miasta i gmin sąsiadujących) 
 

5.   Czas, na jaki licencja ma być udzielona: 
 
    ............................................................................................................................................................ 
     (okres od 2 lat do 50 lat)  

  

 

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

 Do wniosku dołączam załączniki – szt. ........                                     (podpis wnioskodawcy) 

 określone na drugiej stronie wniosku. 

       

    

 



Do wniosku  o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego 

taksówką dołączam następujące dokumenty: 
 

 

1. Oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji, o którym mowa w art.5c ust.1 pkt.1*  
 

2. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których 

mowa  w art. 6 ust. 1 pkt. 2* albo oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami 

niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego 

rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt. 4* 

 

dołączam  /  nie dołączam 
(niewłaściwe przekreślić) 

 

3. Wykaz pojazdów zawierający następujące informacje: 

a) marka, typ: ………………………………………. 

b) rodzaj / przeznaczenie: ………………………………………….. 

c) numer rejestracyjny: …………………………………………….. 

d) numer VIN: ……………………………………………………… 

e) wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem: 

……………………………………………………………………. 

 

 4. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji, 

 

 5. Kserokopia posiadanego prawa jazdy kat. B,  

 

 6. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na 

stanowisku kierowcy, 

 

 7. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na 

stanowisku kierowcy. 

 
 

                  

                                           
                             

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

                                                                                                 (podpis wnioskodawcy) 

 

                                                                                     

 

 

*- ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2013r. poz. 1414 z późn. zm.) 

 

 

 

 

 


