
WNIOSEK
o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego

transportu drogowego w zakresie przewozu
osób taksówką

na okres lat, na obszar miasta Lublin,

imię i nazwisko,

siedziba przedsiębiorcy / adres głównego miejsca wykonywania działalności,

adres do korespondencji,

telefon kontaktowy/fax/e-mail,

numer KRS (w przypadku osób prawnych),

numer identyfikacji podatkowej NIP,

liczba wypisów z licencji 
___________

W załączeniu przedkładam następujące wymagane przepisami prawa dokumenty:

aktualne badanie lekarskie i psychologiczne potwierdzające zdolność do wykonywania zawodu kierowcy 
(kserokopia-oryginały do wglądu),

oświadczenie  przedsiębiorcy (w przypadku spółek – każdy członek zarządu),  że spełnia wymóg dobrej  
reputacji o której mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.  
U. z 2019 r. poz. 2140), 

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 
nie  byli  prawomocnie  skazani  za  przestępstwa  przeciwko  życiu  i  zdrowiu  oraz  przeciwko  wolności 
seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852), a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec 
nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy,

wykaz  zgłaszanych  pojazdów  samochodowych,  zawierający:  markę/typ,  rodzaj/przeznaczenie,  numer 
rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem

dowód rejestracyjny  pojazdu  z  wpisem dopuszczenia  do  ruchu  jako  taksówki  (kserokopia-oryginały  do 
wglądu,)
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ważne świadectwo legalizacji taksometru elektronicznego, o ile występuje(kserokopia-oryginały do wglądu), 

odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym przedsiębiorcy osobiście wykonującego 
przewozy,  zatrudnionego  przez  niego  kierowcy  lub  osoby  niezatrudnionej  przez  przedsiębiorcę  lecz 
wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz (do wglądu), 

dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów (potwierdzenie wpłaty na konto – Urząd     Miasta  
Lublin Wydział Budżetu i Księgowości BANK PEKAO SA nr 62 1240 1503 1111 0010 0125 36601.

Opłata za 
licencje TAXI

Opłata za wypis 
z licencji

Opłata skarbowa za ewentualne 

pełnomocnictwo 17 zł.

nr konta 95 1240 2092 9329 9200 
0620 0000

na okres od 2 do 15 lat 200 zł 22 zł
na okres od 16 do 30 lat 250 zł 27,50 zł
 na okres od 31 do 50 lat 300 zł 33 zł

FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI

KONSEKWENCJE BŁĘDNEGO WYPEŁNIENIA FORMULARZA PONOSI PRZEDSIĘBIORCA

Lublin, dnia
podpis wnioskodawcy

Wydano:
Licencję numer......................

Wypisy:numery od.................. do ...................... sztuk ......................

                                                    ......................            ......................................
                                                             (data)                             (podpis wydającego)

Licencję i wypisy odebrał:

..................................................  ..............................     ...................................................... 
(imię i nazwisko osoby upoważnionej)              (data)                      (czytelny podpis osoby upoważnionej)

Nieobowiązkowe informacje uzupełniające:

nazwa Radio Taxi lub aplikacji mobilnej

1

wysokość opłat określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
wysokości  opłat  za  czynności  administracyjne  związane  z  wykonywaniem przewozu  drogowego  oraz  za  egzaminowanie  i  wydawanie  
certyfikatu kompetencji zawodowych
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OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

Ja niżej podpisany(-a) nazwisko rodowe

(imię i nazwisko)

zamieszkały(-a)

(adres zamieszkania)

Miejsce urodzenia Imię ojca:

Imię matki: Nazwisko rodowe matki:

PESEL

Oświadczam, że nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa karne 

skarbowe  lub  przestępstwa  umyślne:  przeciwko  bezpieczeństwu  w komunikacji,  mieniu, 

obrotowi  gospodarczemu,  wiarygodności  dokumentów,  środowisku  lub  warunkom  pracy 

i płacy  albo  innym  przepisom dotyczącym  wykonywania  zawodu,  a  ponadto  nie  wydano 

wobec  mnie  prawomocnego  orzeczenia  zakazującego  wykonywania  działalności 

gospodarczej  w  zakresie  transportu  drogowego  (art.  5c  ust.  1  pkt  1  lit.  a,  b  ustawy 

o transporcie drogowym Dz. U. z 2019 r. poz. 2140). 

JESTEM ŚWIADOMY/A ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA ZŁOŻENIE 
FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA.

Lublin, dnia
podpis wnioskodawcy
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OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że kierowcy, których zatrudniam oraz inne osoby niezatrudnione przeze 

mnie, lecz wykonujące osobiście przewozy na moją rzecz, spełniają wymagania określone w 

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

jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 2140) 

Lublin, dnia ............................................ ................................................................
(podpis wnioskodawcy)

KM-018-01 strona 4 z 5



Lublin, dnia ...................................
...............................................
        (pieczątka przedsiębiorcy)

WYKAZ POJAZDÓW ZGŁASZANYCH DO LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU 
DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ

L.p Marka/typ Rodzaj/
przeznaczenie Nr rejestracyjny Nr VIN Rodzaj tytułu prawnego

do dysponowania pojazdem

Numer boczny taksówki 
(nadawany przez organ 

licencyjny w dniu złożenia 
wniosku)

1.

Lublin, dnia
podpis wnioskodawcy
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