
WNIOSEK

o dostosowanie do obowiązujących przepisów / zmianę  licencji nr 

……………………………………………………………………………………………………...
na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób

taksówką

na okres …………..…. lat, na obszar gminy Lublin,

..................................................................................................................................................
(oznaczenie przedsiębiorcy lub imię i nazwisko)

..................................................................................................................................................
(adres i siedziba albo miejsce zamieszkania przedsiębiorcy)

.................................................................................................................................................
(adres do korespondencji)

.................................................................................................................................................
(telefon kontaktowy*)

.................................................................................................................................................
(informacja o wpisie do rejestru przedsiębiorców, wpisać: CEIDG lub Nr KRS  - w przypadku osób prawnych)

.................................................................................................................................................
(numer identyfikacji podatkowej NIP)

Zmiana danych zawartych w licencji dotyczy: (zaznaczyć odpowiedni kwadrat)

- dostosowania licencji wydanej przed 1 stycznia 2020 r. do aktualnych przepisów

- zmiany imienia i nazwiska lub nazwy przedsiębiorcy

- zmiany adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania

- inne...............................................................................................................…………….

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

W załączeniu:

dotychczasowa licencja  na wykonywanie transportu drogowego taksówką wraz z  wypisami,  jeśli  były
wydane (oryginały),

aktualne  badanie  lekarskie  i  psychologiczne potwierdzające  zdolność  do  wykonywania  zawodu
kierowcy (kserokopie, 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 2022 r. poz.180), 

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, a ponadto nie orzeczono prawomocnie  
wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy (oryginał),
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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  -  w przypadku gdy
przedsiębiorca  nie  jest  właścicielem  tego  pojazdu  –  również  dokument  potwierdzający  prawo
przedsiębiorcy do dysponowania pojazdem (kserokopia, oryginał do wglądu),

ważne świadectwo legalizacji taksometru elektronicznego, o ile występuje (kserokopia),

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 (kserokopia), 

dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji w wysokości: ................ zł (potwierdzenie wpłaty na konto –
Urząd Miasta Lublin Wydział Budżetu i Księgowości Bank PEKAO S. A. Oddział Lublin 

   nr 15 1240 1503 1111 0011 0736 1836.

oświadczenie RODO.

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

Za dostosowanie licencji Taxi:
- pobiera się opłatę za wydanie wypisu z licencji w wysokości 1% opłaty jak za udzielenie licencji,
- w przypadku zmian danych w licencji pobiera się opłaty jak przy zmianie, czyli łącznie 15% opłaty jak za
udzielenie licencji (przy wskazaniu jednego pojazdu).

Adnotacje urzędowe:

Dostosowano /zmieniono  licencję nr …………………

oraz wydano wypis/y nr ………………………………………

Licencję dostosowano /zmieniono dnia ………………

…………………………………………….
                                                                                                 (podpis udzielającego)

Licencję i/lub wypisy odebrałem/am .............................……….
                                                                      (data)

................................................................
              (podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej)

* Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  przez  Prezydenta  miasta  Lublin  w  zakresie  telefonu
kontaktowego w celu przekazania informacji o przebiegu postępowania wynikającego z realizacji niniejszego wniosku. 
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