Kamienna Góra, dn.……………………………………..

Urząd Miasta Kamienna Góra
Wydział Urząd Stanu Cywilnego
i Ewidencja Ludności
Plac Grunwaldzki 1
58-400 Kamienna Góra

Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu
drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
1. Dane wnioskodawcy
2.1. Dane identyfikacyjne
Nazwa przedsiębiorcy/Imię i
nazwisko
Numer NIP
2.2. Informacja o wpisie wnioskodawcy do rejestru przedsiębiorców
(zaznacz właściwy rejestr)
Centralna Ewidencja i Informacja
o Działalności Gospodarczej

Krajowy Rejestr Sądowy

Numer w KRS
Gdy wybrałeś CEIDG nic nie wpisuj.
2.3. Adres siedziby lub miejsca zamieszkania wnioskodawcy
Miejscowość
Ulica
Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

-

2.4. Dane kontaktowe wnioskodawcy (jeśli w sprawie ustanowiłeś pełnomocnika
wpisz tu jego numer telefonu i adres poczty elektronicznej. Dane kontaktowe nie są
obowiązkowe, ale ułatwią kontakt w sprawie wniosku).
Numer telefonu
Adres poczty elektronicznej
2.5. Dane pełnomocnika (podaj jeśli w sprawie ustanowiłeś pełnomocnika)
Imię i nazwisko
2.6. Adres korespondencyjny wnioskodawcy (jeśli w sprawie ustanowiłeś
pełnomocnika to podaj jego adres)
Miejscowość
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Ulica
Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

-

2. Treść wniosku
3.1. Okres, na który chcesz otrzymać licencję (nie krótszy niż 2 lata i nie
dłuższy niż 50 lat)
lat
3.2. Obszar wykonywania przewozu taksówką (nazwa gminy)

3.3. Informacje o pojeździe, który będzie wykorzystywany jako taksówka
Marka
Typ
Rodzaj/przeznaczenie
Numer rejestracyjny
Numer VIN
Tytuł prawny do pojazdu
Np. własność, najem itp.
3. Oświadczenia wnioskodawcy
Oświadczenie przedsiębiorcy
Oświadczam, że spełniam wymóg dobrej reputacji określonej w przepisach Ustawy z
dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, tj.: nie zostałem skazany
prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne; karne skarbowe, przeciwko
bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności
dokumentów, ochronie środowiska lub warunkom pracy i płacy albo innym przepisom
dotyczącym wykonywania zawodu ponadto za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości, nie wydano też prawomocnego
orzeczenia zakazującego wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie
transportu drogowego.
Przyjmuję do wiadomości fakt, że przedstawienie fałszywych danych spowoduje cofnięcie licencji
na wykonywanie transportu drogowego na podst. art. 15 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 6 września
2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2019 poz. 2140 z późn. zm.)

Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców:
Na podst. art. 8 pkt 3 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
oświadczam że zatrudniam lub zamierzam zatrudnić kierowców:
- wobec których nie wydano prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania
zawodu kierowcy;
- którzy nie byli skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko
wolności seksualnej i obyczajności;
- którzy mają ukończone 18 lat;
- posiadają odpowiednie uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym,
określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
- nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
kierowcy;
- nie mają przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku
kierowcy.
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Oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez
przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz:
Na podst. art. 8 pkt 3 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
oświadczam, że zamierzam współpracować z osobami niezatrudnionymi przeze
mnie, lecz wykonującymi osobiście przewóz na moją rzecz, wobec których nie
orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.
Wyciąg z Kodeksu Karnego:
Art. 233 § 1: Kto, Składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu
sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje
nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do
lat 8.
4. Załączniki

1.

Kserokopia prawa jazdy (oryginał do wglądu)

2.

Kserokopia zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku
kierowcy (oryginał do wglądu)

3.

Kserokopia orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy
(oryginał do wglądu)

4.

Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki osobowej (oryginał do
wglądu)

5.

Kserokopia legalizacji taksometru (oryginał do wglądu)

6.

Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji

7.

Wykaz pojazdów zgłoszonych do wykonywania transportu drogowego (opcjonalnie)

8.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na korzystanie z pojazdu (opcjonalnie)

9.

Pozostałe………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Podpis osoby składającej wniosek

Data:……………………………………………………….
Podpis:…………………………………………………….

Wypełnia Urzędnik wydający licencję:
Wydano licencję: seria i nr:…………………………………………….. z dnia:……………………………………………………………..
na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
Kamienna Góra, dnia:……………………………………………
________________________________
(podpis pracownika i pieczątka)

POKWITOWANIE
Kwituję odbiór licencji nr………………………….. z dnia:………………………………… na wykonywanie transportu
drogowego taksówką.
Kamienna Góra, dnia:…………………………………….
__________________________________
(podpis wnioskodawcy)
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