
                                    Płock, dnia ..............................

                                                                  Prezydent Miasta

WNIOSEK
o udzielenie LICENCJI  na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie 

przewozu osób taksówką na terenie miasta Płocka

Oznaczenie przedsiębiorcy …………………………………………………..……………………………………………………...

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

Nr telefonu, adres e-mail (nieobowiązkowo) ......……………………………………..................…..…………………………...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. numeru telefonu, adresu e-mail przez Gminę Miasto Płock, Pl. Stary Rynek 1, 
09-400 Płock, w celu realizacji niniejszego wniosku (zgoda może być w każdym momencie odwołana)

    NIP

Miejsce zamieszkania albo siedziba i adres przedsiębiorcy ….........................................................………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………...
Informacja  o  wpisie  do  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności  Gospodarczej  (CEIDG)  lub  numer  w  rejestrze

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)  ...........................................………………………………………...

Czas ważności licencji  ........……....  (od 2 do 50 lat)

Liczba wypisów z licencji .................................……...

Liczba i wykaz pojazdów:

l.p. Nr rejestracyjny Nr podwozia VIN Marka / typ
Rodzaj/

przeznaczenie
Tytuł prawny 

W załączeniu: 
 oświadczenie  potwierdzające  spełnienie wymogu dobrej reputacji - dot. członków organu zarządzającego osoby prawnej,

osoby  zarządzającej  spółką  jawną  lub  komandytową,  a  w  przypadku  innego  przedsiębiorcy  -  osoby  prowadzącej
działalność gospodarczą,

 zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że
odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy oraz zatrudnieni przez niego kierowcy spełniają warunki, o
których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy o transporcie drogowym,

 oświadczenie o zatrudnieniu kierowców *,

 fotografia  kierowcy o wym. 3,5 x 4,5 cm *,

 dowód uiszczenia opłaty za udzielenie licencji i wypisów z licencji

*   - dotyczy  przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy TAXI i  zatrudnionych kierowców
Opłata za udzielenie licencji na wykonywanie transportu taksówką na terenie miasta Płocka: 
- od   2 do 15 lat: 200 zł + 20 zł za każdy pojazd + 2,00 zł za każdy wypis
- od 16 do 30 lat: 250 zł + 25 zł za każdy pojazd + 2,50 zł za każdy wypis
- od 31 do 50 lat: 300 zł + 30 zł za każdy pojazd + 3,00 zł za każdy wypis

Opłaty należy dokonać na konto PKO BP Płock  13 1020 3974 0000 5502 0177 7929 lub w kasie Urzędu Miasta Płocka:
Stanowisko Obsługi Klienta, Al. Piłsudskiego 6 w tytule przelewu wpisać Licencja TAXI.

 ....................……........................................
podpis przedsiębiorcy

Zgodnie z art.  13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że: 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;

2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;



3. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6
września 2001r. o transporcie drogowym;

4.  odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat liczonych w pełnych latach kalendarzowych począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy tj. cofnięcia
lub wygaszenia licencji;

6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych
osobowych;

7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do prowadzenia spraw dotyczących licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu
osób taksówką


