TRANSPORT TAKSÓWKĄ OSOBOWĄ

WNIOSEK
o udzielenie licencji na wykonywanie transportu:
krajowego drogowego taksówką osobową
na okres1

lat, na obszar gminy Nowe,

DATOWNIK

pojazdem marki:
- nr rejestracyjny
- nr nadwozia VIN

imię i nazwisko,

siedziba przedsiębiorcy,

adres do korespondencji,

telefon kontaktowy/fax/e-mail,

numer KRS (w przypadku osób prawnych),

numer identyfikacji podatkowej NIP,

numer REGON.

___________

numer boczny taksówki
(nadawany przy złożeniu wniosku wraz z kompletem dokumentów z części A),

W załączeniu przedkładam następujące wymagane przepisami prawa dokumenty:
kserokopię aktualnych badań lekarskich i psychologicznych potwierdzającymi zdolność do wykonywania
zawodu kierowcy,
kserokopię zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką
2
potwierdzonego zdanym egzaminem lub wykazania się 5 letnią praktyką w wykonywaniu tego transportu ,
1

na czas od 2 do 15 lat, powyżej 15 lat do 30 lat, powyżej 30 lat do 50 lat

2

gdy wnioskodawca posiada co najmniej 5 letnią praktykę w zakresie wykonywania transportu drogowego taksówką
osobową potwierdzoną zaświadczeniem o nieprzerwanym wykonywaniu działalności w zakresie zarobkowego przewozu
osób taksówką w okresie ostatnich pięciu lat (stan na dzień składania wniosku) z Urzędu Skarbowego lub ZUS
(jeżeli wystąpi przerwa, nie może być dłuższa niż 6 kolejnych miesięcy)
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oświadczenie
kierowców.

stwierdzające

niekaralność

przedsiębiorcy,

oraz

zatrudnionych

przez przedsiębiorcę

kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki osobowej
(w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tego pojazdu – również dokument potwierdzający
3
prawo przedsiębiorcy do dysponowania pojazdem ),
kserokopię legalizacji taksometru,
dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji w wysokości:_____________ zł (potwierdzenie wpłaty na konto
17 8173 0005 2001 0000 0303 00024).

w przypadku kserokopii dokumentu wymagany jest jego oryginał do wglądu

W związku z prowadzoną działalnością w zakresie transportu drogowego taksówką wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 23, ust. 1 pkt 2, 4, 5, ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

Nowe, dnia
podpis wnioskodawcy

3

oświadczenie o użyczeniu samochodu (do pobrania przy składaniu wniosku),

4

wysokość opłaty określa § 2 ust. 1 pkt. 1) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie
wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie
i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 235, poz. 1726).

2/3

3/3

