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Władysławowo, dnia .......................... 

  
 

BURMISTRZ WŁADYSŁAWOWA 
WNIOSEK 

O UDZIELENIE LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU 
DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ 

1. Podstawowy       2. Zmiana danych* 
 
1. Oznaczenie przedsiębiorcy, adres i siedziba albo miejsce zamieszkania:…………………………… 

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

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

2. Informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)- 

Posiadam wpis do CEIDG: TAK    NIE; albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym 

Rejestrze Sądowym (KRS) 

3+.Telefon:………………………………………………………………………………………………….. 

4. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP):..........................................  

5.Rodzaj, zakres oraz  obszar wykonywania działalności:  Transport drogowy taksówką, obszar: 

GMINA WŁADYSŁAWOWO 

6. Czas, na jaki licencja ma być udzielona:  ………………………..lat. 

7. Rodzaj і liczba pojazdów samochodowych, którymi dysponuje przedsiębiorca ubiegający się  

 o udzielenie licencji:  

pojazd do 5 miejsc- ilość…… 

pojazd od 6 do 9 miejsc- ilość……….. 

8. Liczba wypisów z licencji...................................................... 

 

        ……………………………………................ 
                                                 /podpis osoby składającej wniosek/ 

 
 
W dniu …………………..... kwituję własnoręcznym podpisem odbiór licencji o numerze  druku…………………..................... 
 
 
        ………………………………………….. 
               podpis 
*-niepotrzebne skreślić 

+ pole nieobowiązkowe 

 

 
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
Szanowny Kliencie 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, 
czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Burmistrz Władysławowa z siedzibą ul. 
Generała Hallera 19,84-120 Władysławowo. 
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Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu wydania uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie transportu 
drogowego.  
Informujemy, że: 
1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, 
a także prawo do przenoszenia danych. 
2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie 
będą przechowywane u nas przez co najmniej 5 lat od momentu wykreślenia wpisu z ewidencji, po czym mogą ulec zniszczeniu lub 
zostaną przekazane do Archiwum.  
3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy. 
5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy. 
6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 
drogowym. 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną 
sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 

adres – e-mail: iod@wladyslawowo.pl 

adres pocztowy: Generała Hallera 19, 84-120 Władysławowo  

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 oraz 
osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o 
których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 
2. Wykaz pojazdów zawierający następujące informacje: a) markę pojazdu, b) rodzaj/ przeznaczenie, c) numer 

rejestracyjny, d) numer VIN, e) wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem; 
3. dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji. 
 
W związku z zapisami art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym( Dz. U. z 2019 r., poz. 2140) 
przedsiębiorcy ubiegający się o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie 
przewozu osób taksówką mogą przedłożyć (do wglądu) oryginały następujących dokumentów: 
  
1. Dowód rejestracyjny wraz z wpisem dopuszczenia do ruchu pojazdu jako taksówki, a w przypadku gdy 
wnioskodawca nie jest jego właścicielem, również dokument potwierdzający prawo   dysponowania tym pojazdem.  
2. Świadectwo legalizacji taksometru.  
3. Zaświadczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do pracy w zawodzie kierowcy 
4. Prawo jazdy 
 
Opłata za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy zgodnie z  § 1 ust.1 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie  w sprawie wysokości 
opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie 
certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. 2019 r., poz. 2463) na obszarze gminy w zależności od okresu ważności 
licencji w latach, wynosi: 

 

        od 2-15 lat        powyżej 15-30 lat      powyżej 30-50 lat 

      200 zł 250 zł                 300 zł 

  
 

  


