
                                                                                                                                                                  Toruń, dnia ...........................

                                                         Urząd Miasta Torunia
                                                                        Wydział Ewidencji i Rejestracji

                                                                     ul. Wały Gen. Sikorskiego 25
                                             87-100 Toruń

WNIOSEK

o wydanie licencji  na wykonywanie krajowego transportu drogowego w
zakresie przewozu osób taksówką.

1)  Imię i nazwisko, nazwa przedsiębiorcy:

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

Siedziba i adres przedsiębiorcy, albo miejsce zamieszkania przedsiębiorcy 

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

2. Informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS)

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

3.  Numer identyfikacji podatkowej (NIP); …………………………………………...…………

4.  Określenie  obszaru wykonywania transportu drogowego taksówką 
….....................................................................................................................................................

5. Licencji udziela się od 2 lat do 50 lat – proszę podać liczbę lat na jaki licencja ma być 

udzielona …………………………………………………………………………………...……

6. Rodzaj i liczba pojazdów – na formularzu w załączeniu.

..................................................                                                                  ......................................
(podpis przyjmującego wniosek                                                                  (podpis wnioskodawcy     

   Uwaga !

Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na
obszarze Gminy Miasta  Toruń  wydaje   Wydział  Ewidencji  i  Rejestracji  Toruń,  ul.  Wały Gen.
Sikorskiego 25, pok. nr 13 lub 10  

tel. osoby prowadzącej sprawę - 56-6118861, 56-6118853.                                                                              



Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1. Oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji, tj. o niekaralności osoby ubiegającej
się o udzielenie licencji - zgodne z art. 5c ust. 1 pkt 1i 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o
transporcie drogowym tj. że :

- nie została skazana 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

- nie wydano jej prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności
gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

2. Oświadczenie  dot.  wykonywania  samodzielnie  funkcji  kierowcy  taksówki  przez
przedsiębiorcę  w  ramach  udzielonej  licencji  wraz  z  kserokopię  prawa  jazdy  lub
oświadczenie o zatrudnieniu kierowcy .

3. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa;
- w art. 5c ust.1 pkt 4 tj.: że w stosunku do zatrudnionych kierowców, a także innych

niezatrudnionych lecz wykonujących osobiście przewóz na  rzecz wnioskodawcy ,
nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy

- w art.  6  ust.  1  pkt  2  tj.  :że  zatrudnieni  przez  przedsiębiorcę  kierowcy oraz  sam
przedsiębiorca  osobiście  wykonujący  przewozy  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
albo  oświadczenie  o  zamiarze  współpracy  z  osobami  niezatrudnionymi  przez
przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi
warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4;

4. Kserokopię zaświadczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego.
5. Wykaz pojazdów zawierający następujące informacje :

- markę i typ pojazdu
- rodzaj/ przeznaczenie
- numer rejestracyjny
- numer VIN
- wskazanie rodzaju i tytułu prawnego do dysponowania pojazdem

6. Kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu z wpisem „TAXI” – dokonanym na podstawie
zaświadczenia ze stacji kontroli pojazdów stwierdzającym, że pojazd jest przystosowany do
tego aby być taksówką .

7. Dokument  potwierdzający  prawo do  dysponowania  pojazdem,  jeżeli  wnioskodawca  jest
jego współwłaścicielem lub nie jest jego właścicielem.

8. Kserokopię świadectwa legalizacji urządzenia pomiarowo–kontrolnego ( taksometru).
9. Dowód wpłaty za wydanie licencji :                                                        

- w wys. 200 zł – w przypadku gdy licencja ma być wydana na 15 lat
- w wys. 250 zł – w przypadku gdy licencja ma być wydana na 30 lat
- w wys. 300 zł – w przypadku gdy licencja ma być wydana na 50 lat

Wpłatę dokonuje się na konto Urzędu Miasta - (BANK MILLENNIUM S.A. TORUŃ nr
rachunku 95 11602202 0000 0000 6171 9127) .
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