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           Dębica, dnia ………………………… 

 

 

 

 
  

 

 

 

 
BURMISTRZ MIASTA DĘBICY 
ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica 

 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE/DOSTOSOWANIE/ZMIANĘ TREŚCI/WYDANIE 

WTÓRNIKA
**

 LICENCJI NR …………………… NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO 

TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ  

 

1) Wnoszę o
**

:  

- udzielenie licencji, 

- dostosowanie licencji do wymagań określonych w ustawie o transporcie drogowym 

- zmianę danych w licencji nr …………… z powodu: …………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

- wydanie wtórnika licencji nr …………… z powodu: …………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

2) Miejsce rejestracji przedsiębiorcy
**

:  

- Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) 

- Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) pod numerem: ………………………………………… 

3) Okres ważności licencji: …………… lat (nie mniej niż 2 lata, nie więcej niż 50 lat) 

4) Obszar wykonywania przewozów: GMINA MIASTA DĘBICA  

5) Pojazd/y wykorzystywane do transportu drogowego:  

 

 

 

 

 

....………….....……………...................... 
Imię i nazwisko (nazwa jednostki organizacyjnej) 

 

....………….....……………...................... 
Adres zamieszkania (siedziby) 

....………….....……………...................... 
Nr identyfikacji podatkowej NIP 

 

....………….....……………...................... 
Nr telefonu* 

 

…………....…………….......................... 
                        Imię i nazwisko pełnomocnika  

(pełnomocnictwo w załączeniu) 
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Rodzaj pojazdu Liczba pojazdów  
Liczba wypisów  

z licencji 

Samochód osobowy spełniający 

wymagania techniczne dla taksówek 

osobowych 

    

6) Osoba wykonująca transport drogowy taksówką: …………………………………… 

…………………………………………………………………………………………  

wpisać: osobiście lub/i imię i nazwisko zatrudnionego kierowcy(ów) 

7) Forma odbioru dokumentu
**

: 

a) odbiór osobisty/przez pełnomocnika
**

 

b) za pośrednictwem poczty 

 

*Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a „RODO”, wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody
**

 na przetwarzanie danych 

kontaktowych, tj. numeru telefonu przez Burmistrza Miasta Dębicy, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica, w celu 

ułatwienia kontaktu w toku prowadzonego postępowania administracyjnego. 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ją 

akceptuję. 

 

 

** właściwe podkreślić 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Czytelny podpis wnioskodawcy 
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POTWIERDZENIE ODBIORU  

 

Nr licencji ……………………… nr druku ……………………… z dnia ……………………… 

 

Wypisy sztuk …………………… druki nr od …………………… do …………………… 

 

Dębica, dnia …………………………   ……………………………………… 

        Czytelny podpis odbierającego 

 

 

Załączniki do wniosku: 

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

z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym – wzór w załączeniu, 

2. Oświadczenie dotyczące spełniania wymagań, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 2 lit. d określonych  

w art. 39a ust. 1 pkt. 1 – 4 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym – wzór w załączeniu, 

3. 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. 5 c ust. 1 pkt. 4 lub art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 06 września 

2001 r. o transporcie drogowym - …………… szt., 

4. Kserokopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na 

stanowisku kierowcy (dla każdej osoby wymienionej w pkt. 6 niniejszego wniosku), 

5. Kserokopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy 

na stanowisku kierowcy (dla każdej osoby wymienionej w pkt. 6 niniejszego wniosku), 

6. Kserokopia prawa jazdy (dla każdej osoby wymienionej w pkt. 6 niniejszego wniosku), 

7. Kserokopia/e dowodu/ów rejestracyjnego/ych, którym/i transport będzie wykonywany - …………… szt.,  

8. Dokument/y potwierdzający/e tytuł prawny do dysponowania pojazdem/ami (zgoda współwłaściciela, 

umowa użyczenia lub najmu lub dzierżawy lub leasingu, itp.), którymi transport ma być wykonywany - 

…………… szt., 

9. Dowód uiszczenia opłaty, 

10. Wykaz pojazdów – wzór w załączeniu 

11. Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.  
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA  

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 

W związku z realizacją wymogów 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 takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. „RODO”), informujemy  

o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Dębicy oraz o przysługujących Pani/Panu 

prawach z tym związanych: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Dębicy jest Burmistrz Miasta 

Dębicy, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica. 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie 

Miejskim w Dębicy, a także pytania dotyczące przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować 

z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Dębicy za pomocą adresu: iod@umdebica.pl. 

3. Administrator danych osobowych – Burmistrz Miasta Dębicy – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, na podstawie zawartych umów oraz na podstawie udzielonych zgód. 

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celach udzielenia/dostosowania/zmiany treści/wydania wtórnika licencji na 

wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, jak również w celu archiwizacji. 

5. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie 

drogowym, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz art. 6 ust. 1 lit. c „RODO”. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych 

osobowych mogą być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy 

publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

b)inne podmioty, które na podstawie zawartych umów z Gminą Miasta Dębica przetwarzają dane osobowe, których 

Administratorem jest Burmistrz Miasta Dębicy; 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4 oraz 

przez okres archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo 

dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania 

(poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do żądania 

usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo w dowolnym momencie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych kontaktowych,  

tj. numeru telefonu. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Dębicy Pani/Pana 

danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach 

ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych może 

skutkować pozostawieniem podania (wniosku) bez rozpoznania, na warunkach określonych w przepisach 

określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego. Podanie danych kontaktowych, tj. numeru telefonu, 

adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne i odbywa się na podstawie zgody. 

12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 

mailto:iod@umdebica.pl
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           Dębica, dnia ………………………… 

 

 
WYKAZ POJAZDÓW 

spełniających wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, niezbędne 

do zarobkowego przewozu osób 

 

Lp. Marka, typ 
Rodzaj 

przeznaczenia 

Numer 

rejestracyjny  
numer VIN 

Rodzaj tytułu 

prawnego do 

dysponowania 

pojazdem 

Nr boczny 

(wypełnia 

urząd)  

              

              

              

              

              

              

              

       

       

       

       

              

 

 

Dębica, dnia …………………………      …………………………………………………… 

       Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

....………….....……………...................... 
Imię i nazwisko  

....………….....……………...................... 
Adres zamieszkania  
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OŚWIADCZENIE 

 

 

…………………………………… urodzony/a w dniu ………………………………………… 
                       (imię i nazwisko) 

zamieszkały/a w …………………………………… ul. ……………………………………… 

legitymujący/a się dowodem osobistym seria ……………………… nr ………………………… 

wydanym przez ……………………………………… Pesel/Regon ……………………………  

 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej  

z przytoczonego poniżej art. 223 Kodeksu karnego oświadczam, iż:  

I. Jako członek organu zarządzającego osoby prawnej/osoba zarządzająca spółką jawną lub 

komandytową/osoba prowadząca działalność gospodarczą
**

, na podstawie art. 8 ust. 3  

pkt. 2 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym, spełniam wymóg dobrej 

reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt. 1, tj.:  

1. Nie zostałem/am skazany/a 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,  

2. Nie wydano wobec mnie prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywanie 

działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. 

II. **
 - osobiście wykonuję przewozy osób taksówką  

- zatrudniam kierowców wykonujących przewozy osób taksówką 

i na podstawie art. 8 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie 

drogowym oświadczam, iż spełniam/zatrudnieni kierowcy spełniają
**

 wymagania,  

o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 2 lit. d określone w art. 39a ust. 1 pkt. 1 – 4, tj.:  

1) nie dotyczy; 

2) posiadam/ją odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym, 

określone w ustawie z dnia 05 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;  

3) nie mam/ją przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku 

kierowcy; 

4) nie mam/ją przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na 

stanowisku kierowcy. 

 

Dębica, dnia …………………………      …………………………………………………… 
       Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

** 
właściwe podkreślić 

Art. 223 kk (ustawa z dnia 06 czerwca 1997 r. – Kodeks karny) 

§ 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu 

prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 

6 miesięcy do lat 8. 

§ 1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę z obawy przed 

odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym, podlega karze pozbawienia wolności od  

3 miesięcy do lat 5. 


