Nowogród Bobrzański,……………
BURMISTRZ NOWOGRODU BOBRZAŃSKIEGO

WNIOSEK O UZIELENIE LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO
W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ

1. Oznaczenie przedsiębiorcy:
...........................................................................................................................................................................................
oznaczenie przedsiębiorcy ( imię i nazwisko albo nazwa firmy)

……………………………………………………………………………………………………………………………
adres i siedziba przedsiębiorcy

……………………………………………………………………………………………………………………………
albo miejsce zamieszkania przedsiębiorcy

2. Informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w
rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS):
……………………………………………………………………………………………………………………………

3. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) : …………………………………………..
4. Rodzaj, zakres i obszar wykonywania transportu : ………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………

5. Czas na jaki licencja ma być udzielona : ……………………………………………………………………………..
( nie krócej niż 2 lata i nie dłużej niż 50 lat )

6. Odbiór dokumentu:
□ licencję odbiorę osobiście □ proszę o wysłanie pocztą
□ licencję odbierze mój pełnomocnik : ……………………………………………………………………………….
( imię i nazwisko, adres zamieszkania )

…………………………………………..
( czytelny podpis przedsiębiorcy )

7. Do wniosku dołączam:
- oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową,
a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji,
- oświadczenie o zamiarze zatrudnienia ( bądź nie) kierowców spełniających wymagania określone w ustawie o
transporcie drogowym albo oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz
wykonującymi osobiście przewozy na jego rzecz, spełniającymi warunki określone w ustawie o transporcie drogowym,
- w przypadku przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy oryginały lub kserokopie : prawa jazdy, zaświadczenia
lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na
stanowisku kierowcy,
- wykaz pojazdów zawierający markę i typ pojazdu, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, a w
przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania
pojazdem,
- kserokopię krajowego dokumentu dopuszczającego pojazd do ruchu z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówka,
a w przypadku przedsiębiorców, którzy nie są właścicielami pojazdu, również dokument potwierdzający prawo
dysponowania pojazdem,
- świadectwo legalizacji urządzeń pomiarowo-kontrolnych,
- dowód wniesienia opłaty w wysokości …………….złotych ⃰
- pełnomocnictwo , jeżeli zostało udzielone.
______________________________________
⃰ 200 zł od każdego pojazdu przy ważności licencji od 2 do 15 lat, 250 zł od każdego pojazdu przy ważności licencji powyżej
15 do 30 lat, 300 zł od każdego pojazdu przy ważności licencji powyżej 30 do 50 lat

OŚWIADCZENIE
...............................................................................................................
imię i nazwisko, nazwa firmy
...............................................................................................................
adres zamieszkania przedsiębiorcy
...............................................................................................................
siedziba przedsiębiorstwa

Ja, niżej podpisana/-y oświadczam, że spełniam wymóg dobrej reputacji:
1)

nie został...… skazan... prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub
przestępstwa

umyślne:

przeciwko

bezpieczeństwu

w

komunikacji,

mieniu,

obrotowi

gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne
mające związek z wykonywania zawodu;
2)

nie wydano w stosunku do mnie prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania
działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.
Ponadto, świadom.… odpowiedzialności karnej oświadczam, iż nie został…… skazan.… za

przestępstwa umyślne przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności
a ponadto nie wydano wobec mnie prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania zawodu
kierowcy.

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………………………………………..
data, czytelny podpis imieniem i nazwiskiem

Formularz do karty usługi publicznej
DG-02-02

formularz obowiązuje
od dnia 16 sierpnia 2013 r.

OŚWIADCZENIE
...............................................................................................................
imię i nazwisko, nazwa firmy
...............................................................................................................
adres zamieszkania przedsiębiorcy
...............................................................................................................
siedziba przedsiębiorstwa

Ja, niżej podpisany, będąc uprzedzonym o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań, stosownie do treści art. 233 § 1, 2, 3 i 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.
U. Nr 88, poz.553 z późn. zm. 1), oświadczam, że osobiście wykonuję przewozy i spełniam
wymagania określone przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U.
z 2012 r., poz. 1265 – tekst jednolity z póz. zm.),

..........................................
data, czytelny podpis przedsiębiorcy

1

art.233 Kodeksu karnego:
§ 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 do lat 3.
§ 2.Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził
zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.
§ 3. Nie podlega karze, kto, nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytanie, składa fałszywe zeznanie z
obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym.
§ 6.Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy
przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.
Formularz do karty usługi publicznej
DG-02-03

formularz obowiązuje
od dnia 16 sierpnia 2013 r.

Nowogród Bobrzański …………………….. 20…. r.
……………………………………….
(imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy)

……………………………………….
……………………………………….
(adres lub siedziba)

WYKAZ POJAZDÓW

l.p.

marka, typ

rodzaj pojazdu /
przeznaczenie

numer
rejestracyjny

numer VIN

wskazanie rodzaju
tytułu prawnego
do dysponowania
pojazdem

………………………………….
(czytelny podpis przedsiębiorcy)

Formularz do karty usługi publicznej
DG-02-04

formularz obowiązuje
od dnia 1 stycznia 2014 r.

