Kalwaria Zebrzydowska, dnia..........................

WNIOSEK
O UDZIELENIE LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO
TAKSÓWKĄ
1. Oznaczenie przedsiębiorcy (imię i nazwisko, nazwa firmy):………………………………………….
…………………………………………………………………………..................................................……
2. Siedziba (adres zamieszkania) ………………………………………………………………………….
3. Telefon:…………………………………………………………………………………………………...
4. PESEL…………………………………..NIP…………………………………………………………
5. Numer w rejestrze przedsiębiorców:……………………………….
lub w ewidencji działalności gospodarczej:..........................................
6. Określenie rodzaju i zakresu wykonywania transportu drogowego: …………………....................
.…………………………………………………………………………………………………..................
7.Określenie obszaru wykonywania działalności: …………………………………….
8. Rodzaj і liczba pojazdów samochodowych, którymi dysponuje przedsiębiorca ubiegający się
o udzielenie licencji: ……………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………………………………....................
…………………………………………………………………………………………………....................
9. Marka i numer identyfikacyjny VIN ( nadwozia ) wyżej wymienionych pojazdów .........................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
10. Czas, na jaki licencji ma być udzielona: ………………………..lat.

……………………………………................
/podpis osoby składającej wniosek/

W dniu …………………..... kwituję własnoręcznym podpisem odbiór licencji o numerze druku………………….....................

…………………………………………..
podpis
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PODSTAWA PRAWNA:
 Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 j.t. z późn.)
WYMAGANE DOKUNENTY:
 wypełniony wniosek
 odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej
 Oświadczenie członka (ów) organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką
jawną lub komandytową lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że nie zostały skazane
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 wykonywaniem zawodu.
Oświadczenie, że nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania
działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego, nie byli skazani za przestępstwa
przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a ponadto nie wydano
im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania zawodu kierowcy.
 Oświadczenie o zamiarze zatrudniania kierowców lub o zamiarze współpracy z osobami
niezatrudnionymi, spełniającymi warunki ustawowe,
 kserokopie krajowego dokumentu dopuszczającego do ruchu (oryginał do wglądu), którym transport
ma być wykonywany, spełniającego warunki określone przepisami prawa o ruchu drogowym,
a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest jego właścicielem – dokument stwierdzający prawo do
dysponowania pojazdem,
 zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na
stanowisku kierowcy, orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do
kierowania pojazdami, orzeczenie stwierdzające brak przeciwskazań psychologicznych do
wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
 dowód uiszczenia opłaty
 dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:
 Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej lub Referat Gospodarki
Komunalnej, pokój 14, II piętro
OPŁATY:
 od 2 lat do 15 lat - 200zł
 od 15 lat do 30 lat - 250zł
 od 30 lat do 50 lat - 300zł
 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r.
w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu
drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013r.
poz.916)
 Opłatę uiszcza się przelewem na konto Urzędu Miasta:
Bank Spółdzielczy 49 8119 0001 0000 0387 2000 0010 lub w punkcie Kasowym Urzędu
TRYB ODWOŁAWCZY:
 W przypadku wydania decyzji odmownej służy stronie prawo wniesienia odwołania do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta
Kalwarii Zebrzydowskiej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
POBRANIE WNIOSKU:
 Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
 Referat Gospodarki Komunalnej, pokój 14, II piętro
UWAGI:
...........................................................................................
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