
ROP. K 2-F1 

Ciechanów, ..................................... 

 

WNIOSEK 
o udzielenie licencji na wykonywanie 

krajowego drogowego przewozu osób 

TAXI 

 

1.Oznaczenie przedsiębiorcy          -   ..................................................................... 

2.Miejsce zamieszkania, siedziby: 

a) kod, miejscowość - .....................     ................................................................... 

b) ulica, numer         - ............................................................................................. 

c) województwo       - .............................................................................................  

d) REGON               - ............................  NIP - ...................................................... 

e) Nr KRS      - ………………… 

3.Określenie obszaru prowadzenia przewozu  - teren miasta Ciechanowa 

4.Rodzaj i liczba pojazdów samochodowych, którymi dysponuje przedsiębiorca 

ubiegający się o udzielenie licencji: 

   a) pojazdy do 5 miejsc                  - podać ilość            

     

   b) pojazdy od 6 – 9 miejsc            - podać ilość  

    

   c) marka samochodu           ............................. 

       numer rejestracyjny         ............................. 

       numer podwozia  VIN     ............................. 

 

5.Czas na jaki licencja ma być udzielona (zaznaczyć odpowiedni kwadrat 

wpisując liczbę lat) : 

    od   2 – 15lat – opłata wynosi 200,00 zł        

 

    od 15 – 30lat – opłata wynosi 250,00 zł 

 

    od 30 – 50lat – opłata wynosi 300,00 zł  

               

6.telefon kontaktowy ............................................. 
 



ROP. K 2-F1 

Załączniki do wniosku : 
 

 

1.zaświadczenie z rejestru skazanych lub oświadczenie o niekaralności  

 

2. oświadczenie przedsiębiorcy o zamiarze zatrudnienia  kierowców, którzy 

   spełniają warunki określone przepisami prawa o ruchu drogowym 

 

3. kopia dowodu rejestracyjnego, a w przypadku, gdy wnioskujący nie jest 

właścicielem pojazdu dokument stwierdzający prawo do dysponowania 

pojazdem (wymagany wpis w dowodzie rejestracyjnym przeznaczenie 

pojazdu do usług „taxi”) 

 

4. kserokopia prawa jazdy   

 

5. kserokopia świadectwa legalizacji taksometru 

 

6. kserokopia zaświadczenia z badania technicznego dopuszczającego pojazd 

do ruchu 

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

                                                                                   
( podpis wnioskodawcy ) 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

informujemy, że: 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych w zakresie wniosków papierowych składanych w 

Urzędzie Miasta Ciechanów jest Prezydent Miasta Ciechanów, działający w imieniu Gminy Miejskiej 

Ciechanów, adres 06-400 Ciechanów, pl. Jana Pawła II 6  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – e-mail: iod@umciechanow.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z zasad określonych 

w rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych 

4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu 

do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych 

5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować 

odmową realizacji wniosku.  

 

…………………………………… 

                                           
( podpis wnioskodawcy)

  

Potwierdzenie odbioru: 

 

Potwierdzam odbiór licencji nr ………………………. z dnia ………………………………. 

 

Ciechanów, dnia ………………………...                            …………………………. 

                                                                                                           
czytelny podpis  

Przyjęto dowód wpłaty w wysokości ……………………. 

             

      
 

mailto:iod@umciechanow.pl

