
 

 
WNIOSEK O UDZIELENIE LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO  

W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ  
 
 

1. Oznaczenie przedsiębiorcy:................................................................................................................................. 
(nazwa firmy lub imię i nazwisko) 

 

...................................................................................................................................................................................................... 
(siedziba i adres przedsiębiorcy) 

 

...................................................................................................................................................................................................... 
(dane kontaktowe: nr telefonu, e-mail) 

 
2. Informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji Działalności i Informacji (CEIDG) lub nr w rejestrze 
przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) (zaznaczyć odpowiednie) 

 
CEIDG        KRS nr………………………. 

 
3. Numer identyfikacji podatkowej (NIP): ..................................... 

 
4. Rodzaj, zakres oraz obszar wykonywania przewozu: krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób 

taksówką, na obszarze gminy Krosno Odrzańskie 

 
5. Określenie czasu, na który licencja ma być udzielona: (nie krótszy niż 2 lata, nie dłuższy niż 50 lat) ……................... 
 
6. Dane pojazdu zgłaszanego do licencji: 
 

1. Marka i typ (model)………………………………………………………………………………………………………. 

2. Rodzaj/przeznaczenie…………………………………………………………………………………………………… 

3. Numer rejestracyjny……………………………………………………………………………………………………… 

4. Numer VIN………………………………………………………………………………………………………………... 

5. Wskazanie tytułu prawnego do dysponowania pojazdem…………………………………………………………… 

 
7. Licencję: (właściwe zaznaczyć X) 
 

odbiorę osobiście 
 

proszę przesłać na adres: ………………………………………………………………………………… 
 

 

Krosno Odrzańskie, dnia …………………………………                                         ................................................................. 

                                                 (czytelny podpis wnioskodawcy) 

          



 

 

Załączniki do wniosku:  

 
1. Oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną  

lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą  

o spełnianiu wymogu dobrej reputacji. 

2. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających wymagania określone w ustawie o transporcie 

drogowym albo oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę,  

lecz wykonującymi osobiście przewozy na jego rzecz, spełniającymi warunki określone w ustawie o transporcie 

drogowym. 

3. W przypadku przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy oryginały lub kserokopie: prawa jazdy, 

zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy  

na stanowisku kierowcy, orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań 

psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. 

4. Kserokopia krajowego dokumentu dopuszczającego pojazd do ruchu z wpisem dopuszczenia do ruchu  

jako taksówka a w przypadku przedsiębiorców, którzy nie są właścicielami pojazdu, również dokument 

potwierdzający prawo dysponowania pojazdem. 

5. Kserokopia świadectwa legalizacji urządzeń pomiarowo-kontrolnych, 

6. Dowód wniesienia opłaty w wysokości ................................ zł*. 

7. Pełnomocnictwo lub prokura w przypadku działania przez przedstawiciela. 

 

 

                                                 
* 200 zł  przy ważności licencji od 2 do 15 lat,  
  250 zł przy ważności licencji powyżej 15 do 30 lat,  
  300 zł przy ważności licencji powyżej 30 do 50 lat. 



 Zał.1 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMOGU DOBREJ REPUTACJI 
 
 

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

imię i nazwisko  
 

 

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

adres zamieszkania  
 
……………………………………………………………………………….. 
 
 

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

siedziba przedsiębiorstwa 
 
………………………………………………………………………………… 

 
 

 

            Ja, niżej podpisana/-y oświadczam, że spełniam wymóg dobrej reputacji, tj.:  

1. nie zostałam/-em skazana/-y prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa 

umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności 

dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywania zawodu; 

2. nie wydano w stosunku do mnie prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności 

gospodarczej w zakresie transportu drogowego. 

 Ponadto, świadoma/-y odpowiedzialności karnej oświadczam, iż nie zostałam/-em skazana/-y               

za przestępstwa umyślne przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,                 

a ponadto nie wydano wobec mnie prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania zawodu kierowcy. 

 
 
 

„Jestem świadoma/-y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 
 
 
 
 
Krosno Odrzańskie, dnia …………………………………                                         ................................................................. 
                                                (czytelny podpis imieniem i nazwiskiem) 

          
 
 
 



 Zał.2 

 

OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE ZATRUDNIENIA KIEROWCÓW 
 
 

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

imię i nazwisko  
 

 

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

adres zamieszkania  
 
……………………………………………………………………………….. 
 
 

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

siedziba przedsiębiorstwa 
 
………………………………………………………………………………… 

 

 
 

Oświadczam, że zamierzam zatrudniać kierowców, którzy nie byli skazani za przestępstwa przeciwko życiu            

i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz którym nie wydano prawomocnego orzeczenia 

zakazującego wykonywania zawodu kierowcy.  

          
                               

„Jestem świadoma/-y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 
 
 
 
 
Krosno Odrzańskie, dnia …………………………………                                         ................................................................. 
                                                (czytelny podpis imieniem i nazwiskiem) 

          
 
 
 

Oświadczam, że zamierzam współpracować z osobami niezatrudnionymi przeze mnie, lecz wykonującymi 

osobiście przewóz na moją rzecz, którym nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy. 

 

 

„Jestem świadoma/-y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

 

 
 
 
Krosno Odrzańskie, dnia …………………………………                                         ................................................................. 
                                                (czytelny podpis imieniem i nazwiskiem) 

 


