
 

 

 

 

Do 

Burmistrza Miasta Garwolina 

 

 

 

W N I O S E K 
 

o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego 

w zakresie przewozu osób taksówką 
 

1. Imię i nazwisko albo nazwa przedsiębiorcy: ................................................................................................................................... 
 

2. Siedziba i adres przedsiębiorcy albo miejsce zamieszkania przedsiębiorcy*: 
 

  -    
 

…………………………... 
 

.................................................................................................................................. 
          kod                                     poczta    ulica./osiedle/miejscowość 

3. Informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub  

nr w rejestrze przedsiębiorców Krajowego  Rejestru Sądowego (KRS) zaznaczyć odpowiedni kwadrat 

poniżej 

 

       CEIDG         KRS nr 

 

 

4. NIP:                              5. PESEL:            
 

6. Dodatkowe dane: 
 

- telefon firmowy (dane nieobowiązkowe): .................................................................  
 

* wpisać adres zamieszkania, o ile miejsce jest tożsame z miejscem prowadzenia działalności gospodarczej. 
 

7. Obszar wykonywania transportu drogowego taksówką:  

8. Wnioskowany czas ważności licencji: ................................. nie krótszy niż 2 lata nie dłuższy niż 50 lat 

9. Osoba wykonująca transport drogowy taksówką: ................................................................................................... 
                        wpisać: osobiście lub imię i nazwisko zatrudnionego kierowcy               

10. Załączniki do wniosku: 

 

1) oświadczenie o niekaralności - wzór w załączeniu, 

2) oświadczenie o zamiarze zatrudniania kierowców-  wzór w załączeniu, 

3) oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 39 a ust. 1 pkt 1-4 przez przedsiębiorcę wykonującego 

osobiście transport drogowy - wzór w załączeniu, 

4) wykaz zawierający dane pojazdu zgłaszanego do licencji - wzór w załączeniu, 

5) kserokopia dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego wraz z adnotacją o dopuszczeniu do ruchu jako 

taksówki,  

6) dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem,  

7) pełnomocnictwo - w przypadku działania przez pełnomocnika, 

8) potwierdzenie wniesienia opłat. 
 
 

 

Garwolin, dnia ...........................................    ................................................................................ 
czytelny podpis przedsiębiorcy 

lub pełnomocnika 

 

           

Miasto Garwolin 
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11. Informacje na temat opłat: 

Opłata za udzielenie licencji – uzależniona od wnioskowanego okresu jej ważności: 

1) od 2 – do 15 lat          –   200,00 zł; 

2) powyżej 15 – do 30 lat –   250,00 zł; 

3) powyżej 30 – do 50 lat –   300,00 zł; 

– wnoszona jest z chwilą złożenia wniosku o udzielenie licencji 

 
12. Adnotacje urzędowe  wypełnia pracownik Urzędu 
 

1) opłata za udzielenie licencji w wysokości zł ................... dowód wpłaty nr …........./............./  

Poz. Opłaty-.......-....../............z dnia ........................................ 

2) nadano numer licencji: ............................................................. 

3) nadano numer boczny: ………………………………. 

4) wydano licencję w dniu: ......................................................... 

 

 

 

.....................                ………………………………………. 
         data                            podpis i pieczątka pracownika 

 

 

 

 

 

POTWIERDZENIE ODBIORU LICENCJI 
 

 
 

 
 

Garwolin, dnia ...........................................                                      ................................................................................................... 
czytelny podpis przedsiębiorcy  

          lub pełnomocnika 
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............................................................................................................                      
                            imię i nazwisko 
 

  -    
 

………………………….................................. 

              kod                                        poczta      
 

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

ulica/osiedle/miejscowość 
  

PESEL:  
 

 

 

OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORCY O NIEKARALNOŚCI 
 

Podając poniższe dane jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia, wynikającej z art. 233 § 6 w związku z art. 233 § 1 Kodeksu 

karnego - „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 do lat 3”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu 

o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

 

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że nie byłem(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 innym mającym związek  

z wykonywaniem zawodu oraz nie wydano wobec mnie (jako przedsiębiorcy) prawomocnego 

orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu 

drogowego. 

 
 

 

 
 

 

 

Garwolin, dnia .............................................                                                      .............................………................................................................. 
czytelny podpis składającego oświadczenie 
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...................................................................................................         
imię i nazwisko 

 

  -    
 

………………………….................. 

              kod                                      poczta  

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

ulica/osiedle/miejscowość 
 

lub 

pieczątka firmowa 

 

 

OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE ZATRUDNIENIA KIEROWCÓW 
 

Podając poniższe dane jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia, wynikającej z art. 233 § 6 w związku z art. 233 § 1 Kodeksu karnego - „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 do lat 3”.. Klauzula ta zastępuje 

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

 

Oświadczam, że zatrudniam / zamierzam zatrudnić / kierowców lub inne osoby niezatrudnione przeze 

mnie, lecz wykonujące osobiście przewozy na moją rzecz, którzy nie byli skazani za przestępstwa przeciwko 

życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości, a ponadto nie wydano im prawomocnego 

orzeczenia zakazującego wykonywania zawodu kierowcy. Posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia  

w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzonego zdanym egzaminem, lub wykażą się co najmniej  

5-letnią praktyką w zakresie wykonywania tego transportu; przerwa w wykonywaniu transportu drogowego nie 

może być dłuższa niż kolejnych 6 miesięcy z przyczyn zależnych od nich oraz spełniają wymagania określone  

w art. 39a ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. 

 

 

Garwolin, dnia ..............................................                            ....................................................... 

          czytelny podpis przedsiębiorcy 

                                                                                                            lub pełnomocnika 

 

 
 

 

...................................................................................................         
                         imię i nazwisko 
 

  -    
 

………………………….................. 

              /kod/                                        /poczta/ 

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

                       ulica/osiedle/miejscowość 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORCY OSOBIŚCIE WYKONUJACEGO PRZEWOZY 
 

Podając poniższe dane jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia, wynikającej z art. 233 § 6 w związku z art. 233 § 1 Kodeksu karnego - „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 do lat 3”.. Klauzula ta zastępuje 

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

 

Jako przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy - oświadczam, że nie byłem skazany za 

przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości, a ponadto nie 

wydano mi prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania zawodu kierowcy oraz spełniam wymagania 

określone w art. 39a ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. 

 

 

 
Garwolin, dnia ..............................................    ...................................................................... 

czytelny podpis przedsiębiorcy 

lub pełnomocnika 



 

 

...................................................................................................         
imię i nazwisko 

 

  -    
 

………………………….................. 

              kod                                       poczta  

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

ulica/osiedle/miejscowość 
 

lub 

pieczątka firmowa 

 

 

 
 

Wykaz - pojazd samochodowy zgłaszany do licencji 
 

marka typ rodzaj/przeznaczenie nr rejestracyjny numer VIN 
rodzaj tytułu prawnego do 

dysponowania pojazdem 

                      

 

 

 

 
Garwolin, dnia .............................................                …………………………………………………… 

                  czytelny podpis przedsiębiorcy 

           lub pełnomocnika 
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w 

Urzędzie Miasta Garwolina 

Z dniem 25 maja 2018 roku zmieniły się przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, 

dlatego też zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z 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 (RODO), informujemy, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Garwolina 

z siedzibą przy ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin, adres email: umg@garwolin.pl, 

tel. 25 786 42 42 jest Burmistrz Miasta Garwolina. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się, pisząc na 

adres siedziby Administratora wskazany w pkt. 1.  

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie przepisów 

RODO oraz na podstawie i w celach wynikających z przepisów Ustawy z dnia 8 marca 1990 

roku o samorządzie gminnym oraz aktów wykonawczych do tej ustawy oraz wynikających z 

tego faktu innych ustaw na podstawie których niezbędne jest podanie danych osobowych celem 

wykonania zapisanych do realizacji zadań przez Miasto Garwolin w tym zadań zleconych z 

poziomu administracji centralnej. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w Jednolitym 

Rzeczowym Wykazie Akt dla Urzędu Miasta w Garwolinie . 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania (poprawiania), jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych. Prawo do usunięcia danych przysługuje, jeżeli zachodzą okoliczności 

wskazane w art. 17 ust. 1 i 2 RODO chyba, że przepisy te nie mają zastosowania zgodnie z ust. 

3 powyższego artykułu. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana 

zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego 

rozporządzenia RODO. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa 

z których wynika konieczność podania danych osobowych. Brak podania danych osobowych 

będzie skutkował niemożnością dokonania czynności z obsługą Pani/Pana sprawy przez Urząd 

Miasta w Garwolinie. 

8. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom, z którymi Urząd 

Miasta Garwolina zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych oraz podmiotom 

upoważnionym do przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane w celu wynikającym z Ustawy o samorządzie gminnym. Profilowanie oznacza 

formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu 

danych osobowych w tym danych szczególnych. 

mailto:umg@garwolin.pl

