WNIOSEK
o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu
drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
☐ podstawowy

☐ zmiana danych

z powodu.……………………………………………………................................
Imię i nazwisko albo nazwa przedsiębiorcy
…………………………………………………………………...........................
PESEL…………………………………………………………………………...
Siedziba i adres przedsiębiorcy albo miejsce zamieszkania przedsiębiorcy*:
kod………………….. Miejscowość………………………...............................
ul…………………………………………..........................................................
Adres korespondencji……………………………………………………..........
Wpis do CEIDG ☐

Wpis do rejestru przedsiębiorców KRS ☐

Nr KRS……………………………...
Numer identyfikacji podatkowej
(NIP)..........................................................................................................
Obszar prowadzenia przewozów:

GMINA RUDZINIEC

Określenie rodzaju i zakresu transportu drogowego:
KRAJOWY TRANSPORT DROGOWY W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ
Czas na jaki licencja ma być udzielona od: ………...…...…r. do: ………..…...…...r. .....................lat
(nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat).

Określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do
wykonywania transportu drogowego:
Rodzaj:

Liczba:

Określenie liczby wypisów z licencji: ……………………...szt. (liczba nie większa niż liczba pojazdów
samochodowych określonych we wniosku.)

Osoby wykonujące przewóz osób taksówką:
☐ - przedsiębiorca osobiście

☐ - zatrudnieni kierowcy

Do wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie
przewozu osób taksówką należy dołączyć:
(do wglądu oryginały dokumentów przedłożonych w kopii)

a)
b)

c)

oświadczenie o spełnianiu wymogu dobrej reputacji, o którym mowa
w art. 5c ust. 1 pkt 1 przez osoby, o których mowa w art. 8 ust. 3 pkt 2**,
zaświadczenie/-a o niekaralności (wraz ze spisem) opatrzone datą nie
wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające,
że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy oraz
kierowcy spełniają warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2***,
kserokopię/-e prawa jazdy,

TAK

NIE

☐

☐

☐

☐

☐

☐

d)

e)
f)
g)

h)

kserokopię/-e orzeczenia lekarskiego i psychologicznego o braku
przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania zawodu
kierowcy,
wykaz pojazdów,

☐

☐

☐

☐

kserokopię/-e dowodu/-ów rejestracyjnych z przeznaczeniem TAXI,
dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji oraz wpisu/-ów w wysokości:****
……………………......... na konto: Urząd Gminy Rudziniec nr konta
32 8454 1024 2008 0041 4588 0002.
inne załączniki i uwagi………………………………………………………

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Rudziniec, dnia……………….

.……...……………………………...
czytelny podpis wnioskodawcy

POUCZENIE
o przysługujących środkach prawnych
Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2019.1292)
1.

Wniosek należy złożyć z kompletem wymaganych załączników.
Załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca a sprawy szczególnie skomplikowanej nie
później niż w ciągu dwóch miesięcy.
Podstawa prawna: art. 35 §3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

2.

Wniosek złożony bez wymaganych dokumentów i nieuzupełniony w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7
dni od doręczenia wezwania, zostanie pozostawiony bez rozpoznania.
Podstawa prawna: art. 64 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

3.

Niniejsza sprawa nie może być załatwiona milcząco.
Podstawa prawna: art. 122a §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

4.

Do dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa należy dołączyć dowód zapłaty skarbowej w wys.17zł.
Opłatę skarbową należy wnieść gotówką w punkcie Obsługi Bankowej

5.

Tryb odwoławczy: Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w
terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Rudziniec
Podstawa prawna: art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Objaśnienia do wniosku
*

Wpisać miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, o ile miejsce to jest tożsame z miejscem prowadzenia działalności
gospodarczej

**

art.8 ust. 3 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym
Oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub
komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia
wymóg dobrej reputacji

***

****

art.5c ust. 1 pkt 1:licencji, o której mowa w art. 5b ust.1 pkt 1 i 2 udziela się przedsiębiorcy jeżeli:
1) Członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową,
a w
przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzące działalność gospodarczą:
a) nie zostały skazane 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 wykonywaniem zawodu w zakresie transportu
drogowego;
b) nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
transportu drogowego:
art. 6 ust. 1 pkt 2
Licencji na wykorzystywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką udziela się
przedsiębiorcy, jeżeli zatrudnieni przez nikogo kierowcy oraz sam przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy:
- nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej
i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zawodu
kierowcy
- spełniają wymagania określone w art. 39a ust. 1 pkt 1-4 ustawy o transporcie drogowym
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłaty za
czynności administracyjne związane z wykorzystaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie
certyfikatu kompetencji zawodowych z dnia 6 sierpnia 2013 r. (Dz.U.2013 poz. 916 z późń.zm.)

-za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką:

od 2 do 15 lat

Opłata w zł
Obszar gminy
Okres ważności licencji w latach
powyżej 15 do 30 lat

powyżej 30 do 50 lat

200

250

300

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

1.
2.

3.

4.

5.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rudziniec z siedzibą przy ul. Gliwickiej
26, 44-160 Rudziniec, kontakt e-mail pod adresem gmina@rudziniec.pl.
W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych może się Pan/Pani kontaktować z
Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: oc@rudziniec.pl telefon: 32/4000723
lub pisemnie na adres: Urząd Gminy Rudziniec, Inspektor Ochrony Danych, ul. Gliwicka 26, 44-160
Rudziniec.
Pana/Pani dane będziemy przetwarzać w celu:
- przeprowadzenia postępowania w celu udzielenia/odmowy udzielenia/zmiany/cofnięcia/wygaśnięcia/
licencji na wykorzystywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na
obszarze Gminy Rudziniec;
- przeprowadzenia postępowania potwierdzającego spełnienie wymagań ustawowych i warunków
określonych w licencji oraz postępowania kontrolnego w zakresie spełnienia wymogów będących podstawą
do wydania tych dokumentów;
- przeprowadzenia postępowania z zakresu windykacji i egzekucji należności pieniężnych.
Dane te będą przetwarzane na podstawie obowiązku wynikającego z:
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
- ustawy z dnia 6 września 2001 r o transporcie drogowym; ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji;
- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa;
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (art. 6 ust. 1 lit. C RODO).
Pana/Pani dane nie będą przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem:
a) podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
b) podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych,
w których Państwa dane osobowe są przetwarzane.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony przepisami prawa, w tym przez
okres związany z instrukcją kancelaryjną (5 lat).
Posiada Pan/Pani prawo do wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania
(poprawiania), a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania.
Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy
rozporządzenia wskazanego na wstępie.
Podanie przez Pana/Panią danych jest wymogiem ustawowym. W przypadku, niepodania swoich danych,
nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi
przepisami prawa.
Decyzje podejmowane wobec Pana/Pani danych osobowych nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

…………………………………
data i czytelny podpis

Działając na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie
drogowym (Dz.U.2019.2140 j.t)
Udzielono LICENCJI
NR………………..………………………………………...…….....................................
oraz
WYPIS (Y) NR……………….………………………………………..........…..(......szt.)
Data………………………

Podpis………………………………………..

Potwierdzam odbiór LICENCJI
NR……………………………………………………………….......................................
oraz WYPIS/-ÓW
NR……………………………………………………………..............……...….(......szt.)
z terminem ważności od………………………………do.. …………...…………..(.....lat)

Data……..........................

Podpis………………………………………..

