BURMISTRZ NAMYSŁOWA
Urząd Miejski w Namysłowie
ul. Stanisława Dubois 3
46-100 Namysłów
tel.: 77 419-03-00, fax:.77 410-03-34, e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu

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 ......................................................... Nr telefonu .............................................................
Siedziba i adres przedsiębiorcy albo miejsce zamieszkania przedsiębiorcy*:
kod .................. Miejscowość ...................................... ul. ..........................................................
Adres do korespondencji.............................................................................................................
Wpis do CEIDG

Wpis do rejestru przedsiębiorców KRS

Nr KRS ............................

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) ........................................................................................
Obszar prowadzenia przewozów:

GMINA NAMYSŁÓW

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

Liczba:

Określenie liczby wypisów z licencji: ………………………..szt.
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:
(oryginały dokumentów do wglądu)
TAK

a) 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**,
b) 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 art. 6 ust. 1 pkt 2***,
c) kserokopię prawa jazdy,

NIE

d)
e)
f)
g)

kserokopię orzeczenia lekarskiego i psychologicznego,
wykaz pojazdów,
kserokopię dowodu rejestracyjnego z przeznaczeniem TAXI,
dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji w wysokości: ......................
na konto: BS Namysłów nr konta 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001
h) inne załączniki i uwagi ............................................................................
......................................................................................................................
Namysłów, dnia ...........................

I.

......................................................
Podpis wnioskodawcy

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.)
udzielam LICENCJĘ NR ...............................................................................................
oraz WYPIS(Y) NR .......................................................................................................

Data ............................................

Podpis .................................................................

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

Data ...........................................

Podpis .................................................................

Pouczenie
o przysługujących środkach prawnych
Podstawa prawna : ustawa z dnia 6 marca 2018 r. 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 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U.2020.256 j.t.).

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 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
( Dz.U.2020.256 j.t.).

3.

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

4.

Do dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa należy dołączyć dowód zapłaty opłaty
skarbowej w wysokości 17 zł. Opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu:
BS Namysłów: 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001
Podstawa prawna: art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2019.1000).

5.

Tryb odwoławczy: Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezydenta Wrocławia.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu złożone w
terminie 14 dni od dnia doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Namysłowa.

Objaśnienia do wniosku:
*

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

**

art. 8 ust. 3 pkt 2
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, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1;
art. 6 ust. 1 pkt 1:
Licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką udziela
się przedsiębiorcy, jeżeli spełnia wymagania określone w art. 5c ust. 1 pkt 1 i 5 (...);
art. 5c ust. 1 pkt 1:
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,
b) nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej
w zakresie transportu drogowego;

***

•
•
•
•
•

art. 6 ust. 1 pkt 2
Licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką udziela
się przedsiębiorcy, jeżeli zatrudnieni przez niego kierowcy oraz sam przedsiębiorca osobiście wykonujący
przewozy:
• nie byli skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej
i obyczajności, a ponadto nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania
zawodu kierowcy,
• posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką,
potwierdzonego zdanym egzaminem w przypadku, o którym mowa w ust. 3a,
• spełniają wymagania określone w art. 39a ust. 1 pkt 1-4.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1791 ze
zm.), informuję że:
Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Gmina Namysłów, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów;
Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego mającego na celu sporządzenie i
wydanie /zezwolenia/ licencji/ zaświadczenia/ wypisów z ww. dokumentów, zgodnie ze złożonym wnioskiem.
Dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom;
Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r., poz.
2140 ze zm.);
Prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania wraz z prawem do kontroli przetwarzania danych
zawartych w zbiorze przysługuje mi zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1791 ze zm.). Oświadczam, iż przyjąłem powyższe do wiadomości.

.................................................................................
(data i czytelny podpis wnioskodawcy)

