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

Działdowo, dnia ................... 20.…. r.

.......................................................
( imiona i nazwisko )

............................................................
( miejsce i adres zamieszkania )

tel. .................................................

BURMISTRZ MIASTA
DZIAŁDOWO
WNIOSEK
o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie
przewozu osób taksówką na terenie miasta Działdowo:
- oznaczenie przedsiębiorcy ...........................................................................................................
............................................................................................................................................................
- siedziba (miejsce i adres) .............................................................................................................
............................................................................................................................................................
- numer identyfikacji podatkowej (NIP).......................................................................................
- numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)…...................................................................
- obszar wykonywania transportu drogowego taksówką: miasto Działdowo
- pojazd marki................................................................................................................................
- nr rejestracyjny.............................................................................................................................
- nr VIN..........................................................................................................................................
- wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem................................................
- wnioskowany czas ważności licencji: ...................................................... …..../ nie krótszy niż 2 lata nie dłuższy niż 50 lat/
- osoba wykonująca transport drogowy taksówką: .....................................................................................................
/wpisać: osobiście lub imię i nazwisko zatrudnionego kierowcy /
…....... ........................................................................
czytelny podpis przedsiębiorcy

Załączniki do wniosku:
1. Zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności (dotyczy zarówno przedsiębiorców jak i osób przez niego
zatrudnionych).
2. Oświadczenie o spełnianiu przez przedsiębiorcę wykonującego osobiście transport drogowy wymagań określonych
w przepisach ustawy o transporcie drogowym i przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących
pojazdami (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151 z późn. zm) oraz w innych przepisach określających wymagania
w stosunku do kierowców,
3. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców, którzy spełniają wymagania określone w przepisach prawa
o ruchu drogowym.
4. Kserokopia prawa jazdy.
5. Kserokopia dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego pojazdu wraz z wpisem o dopuszczeniu do ruchu
jako taksówki osobowej, w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tego pojazdu - również dokument
potwierdzający prawo dysponowania nim,
6. Kserokopia legalizacji taksometru,
7. Kserokopia aktualnych badań lekarskich i psychologicznych, potwierdzających zdolność do wykonywania zawodu
kierowcy,

Informacje na temat opłat:
Opłata za udzielenie licencji- uzależniona jest od wnioskowanego okresu ważności:
a) 2-15 lat - 200,00 zł
b) 16-30 lat - 250,00 zł
c) 31-50 lat - 300,00 zł
Uwagi:
Do wszystkich kserokopii dokumentów należy przedstawić do wglądu oryginały.
Zgodnie z art. 95a ust. 1 ustawy o transporcie drogowym - „Kto, będąc zobowiązany do zwrotu
zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji albo wypisów z tych
dokumentów nie zwraca ich organowi, który ich udzielił, w terminie 14 dni od dnia, w którym
decyzja o cofnięciu zezwolenia lub licencji stała się ostateczna podlega karze pieniężnej w wysokości 1.000,00 zł.”
Adnotacje urzędowe (wypełnia pracownik Urzędu):
a) wniesiono opłatę za udzielenie licencji w wysokości zł .........................................
dowód wpłaty nr.................................................. z dnia.........................................
b) nadano numer licencji: ............................................................................................
c) wydano licencję seria i numer: ................................................................................

....................................
data

...........................................
podpis i pieczątka pracownika

