
                                                                                        
 

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

                                                                    BURMISTRZ MIASTA 
                                                                    SOKOŁOWA PODLASKIEGO  
 
 
 

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

drogowego w zakresie przewozu osób taksówką 
                

 
1.   Oznaczenie przedsiębiorcy:   tel. do kontaktu:……………................ 
   a) nazwa Firmy lub imię i nazwisko:  
 

        ........................................................................................................................................................ 
   b) siedziba Firmy lub miejsce zamieszkania: 
 

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

 
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:………………………………………………………………………. 
      

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

  

6.   Liczba pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do  
wykonywania transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką:…………… 

 
7.   Określenie liczby wypisów z licencji:………………* 
* - organ udzielający licencji wydaje wypis lub wypisy z tej licencji w liczbie nie większej niż liczba pojazdów 

samochodowych określonych we wniosku o udzielenie licencji. 

    
 
 
 
 
 
                                                                                                           ..................................... 
 Do wniosku dołączam załączniki – szt. ........                                     (podpis wnioskodawcy) 
 określone na drugiej stronie wniosku. 
       
    

 



Do wniosku  o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego 
w zakresie przewozu osób taksówką, dołączam następujące dokumenty: 

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

drogowym.*  
2.   Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, 

potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy 
oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają 
warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym.* 

 
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.   Dokument potwierdzający spełnienie wymagań technicznych określonych przepisami    prawa o ruchu drogowym                                                                                                                                               

przez pojazd, którym transport drogowy ma być wykonywany (kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu). 
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. 
8.   Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji. 
 
*- Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2019r. poz. 2140 z późn. zm.)   
 

 

Klauzula Informacyjna 
 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016r. 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) 
(Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, Burmistrz Miasta Sokołowa Podlaskiego, informuję Panią/Pana, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Sokołowa Podlaskiego. 
2. Z Administratorem - Burmistrzem Miasta można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora 

tj. 08-300 Sokołów Podlaski ul. Wolności 21. 
3. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez      

e-mail: iod@sokolowpodl.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu przeprowadzenia 
postępowania w sprawie udzielenia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie 
przewozu osób taksówką, co jest niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze, wynikającego z ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania 
danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011r. Nr 14 poz. 
67 z późn. zm.). 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne do przeprowadzenia postępowania w sprawie 
udzielenia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką. 
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana wniosku o 
udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych a także prawo do ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO bądź ustawy o ochronie 
danych osobowych. 

                             
 

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

mailto:iod@sokolowpodl.pl

