
F/DG-3/A/1   Wniosek dot. wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie 
przewozu osób taksówką 

 
nie wypełniać 

DG.7344...................... ID-  

 
Bielsko-Biała, dnia ................................... 
 

      Prezydent Miasta Bielska-Białej 
      Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 
Proszę o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób 
taksówką (na obszarze gminy Bielsko-Biała). 
 

1. Oznaczenie przedsiębiorcy:       ......................................................................................................................... 

                                                            .......................................................................................................................... 
 
2. Adres i siedziba przedsiębiorcy albo miejsce zamieszkania dla przedsiębiorcy – osoby fizycznej: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3.  
 

 Numer w rejestrze przedsiębiorców KRS ........................................................................................ 

 Informacja  o wpisie do CEIDG (dla przedsiębiorcy – osoby fizycznej)     TAK      NIE 

 
4. Numer identyfikacji podatkowej NIP  ......................................................................................................... 
 
5. Określenie czasu, na który licencja ma być udzielona: .............................. (okres nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż  50 lat). 
 
 
Do wniosku załączam: 
 

1. Oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osób zarządzających spółką jawną lub komandytową, 
a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą, o spełnianiu wymogu dobrej reputacji, 
o którym mowa w art.5c ust.1 pkt.1 ustawy o transporcie drogowym (załącznik nr 21), 

2. Oświadczenie o spełnianiu przez przedsiębiorcę warunków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 ustawy o transporcie 
drogowym (załącznik nr 22), 

3. Wykaz pojazdów, którymi wykonywany będzie transport (załącznik nr 23), 
4. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji, 
5. Oświadczenie dotyczące spełniania przez przedsiębiorcę wymagań określonych w art. 39a ust.1 pkt. 1-4 ustawy 

o transporcie drogowym potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do pracy na stanowisku 
kierowcy (załącznik nr 24), 

6. Kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki osobowej,  
7. Kserokopię świadectwa legalizacji taksometru, 
8. Do wglądu dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem (w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest 

właścicielem pojazdu), 
9. Oświadczenie o miejscu zamieszkania (załącznik nr 6). 

 
 

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

 
UWAGI: 

Wysokość opłaty jest uzależniona od wnioskowanego okresu jej ważności i wynosi odpowiednio: 
a/  od            2 do 15 lat - 200zł, 
b/ powyżej 15 do 30 lat - 250zł,  
c/ powyżej 30 do 50 lat - 300 zł. 
 
 

Aktualizacja druku 01.2017r.  


