
Załącznik Nr 1 

 

Marki, dnia …………………….  

 

PROSZĘ WYPEŁNIĆ CZYTELNIE  
 

…..……………………………………………. ………………. 
                  (Nazwa przedsiębiorcy lub imię i nazwisko) 

 

…………………………………………………………………… 
                   (Siedziba przedsiębiorcy i adres lub miejsce zamieszkania) 

 

…………………………………………………………………… 
(Numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS) lub informacja o wpisie do CEIDG) 

 

…………………………………………………………………… 
                      (Numer NIP) 

 

…………………………………………………………………… 
(Telefon kontaktowy - dane nieobowiązkowe) * 

 

 

Burmistrz Miasta Marki 

al. marsz. J. Piłsudskiego 95  

05-270 Marki  
 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE LICENCJI 

NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE 

PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ 

 

 

Na okres …………………. lat (wpisać liczbę lat nie mniejszą niż 2 i nie większą niż 50)  

 

Marka pojazdu …………………………………………………………………………........................ 

 

Numer rejestracyjny …………………………………………………………………………………… 

 

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

 

Obszar wykonywania działalności………………………………………….........................................  

 

Osoba wykonująca transport drogowy taksówką………………………….…………………………  

 

……………………………………………………………………………………………………………
(wpisać: osobiście lub imię i nazwisko zatrudnionego kierowcy) 

 

 

Załączniki: (oryginały dokumentów należy przedłożyć do wglądu, wszystkie kopie powinny być poświadczone za zgodność 

z oryginałem)  

 

□ zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego stwierdzające niekaralność Wnioskodawcy lub oświadczenie Wnioskodawcy 

o niekaralności;  

□ ksero dokumentu potwierdzającego uprawnienia kierowcy – prawo jazdy;  

□ ksero dokumentów stwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy  

  



i brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, o których mowa w art. 39a ust. 

1 pkt 3 i 4 ustawy o transporcie drogowym;  

□ oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 8 ust.3 pkt 4 ustawy  

o transporcie drogowym;  

□ wykaz pojazdów samochodowych wraz z kopiami dowodów rejestracyjnych wraz z adnotacją TAXI albo kopie dowodów 

rejestracyjnych, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów – dokument potwierdzający prawo  

do dysponowania nim (umowa użyczenia, najmu, dzierżawy, leasingu, itp.);  

□ kserokopia świadectwa legalizacji taksometru;  

□ oświadczenie członka (ów) organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową lub 

osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji,  

□ potwierdzenie opłaty.  

 

………………………………………….  

     (czytelny podpis Wnioskodawcy) 

 

 

OPŁATY (zależne od okresu ważności licencji):  

1) od 2 do 15 lat – 200 zł  

2) od 15 do 30 lat – 250 zł  

3) od 30 do 50 lat – 300 zł  
 

 

 „*” – Dane nieobowiązkowe - wnioskodawca nie musi ich podawać, choć ich podanie może ułatwić kontakt z wnioskodawcą 
w celu rozpatrzenia wniosku  i załatwienia sprawy.  

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)  wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych przez Burmistrza Miasta Marki w zakresie: nr telefonu, adres e-mail i adres do 
doręczeń, w celu przekazywania przez Urząd istotnych informacji związanych z prowadzonym postępowaniem. 

 
 

 

Marki, dnia  ……………………                                       ……………………………………………….  

         (czytelny podpis Wnioskodawcy) 

 

 

     

  

 

 


