……………………………………………………………………………………

Nr sprawy: ………………………………………………

imię i nazwisko albo nazwa przedsiębiorcy
…………………………………………………………………………………….

siedziba i adres przedsiębiorcy albo miejsce zamieszkania przedsiębiorcy

CEiDG/

KRS …………………………………………………….

-

-

-

numer identyfikacji podatkowej (NIP):

Numer telefonu: ………………………….………………

Burmistrz Miasta i Gminy
Bogatynia

Wniosek
o udzielenie / dostosowanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego
w zakresie przewozu osób taksówką

Wnoszę o udzielenie / dostosowanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką na obszarze
Gminy Bogatynia. W załączeniu przedkładam następujące wymagane przepisami prawa dokumenty:
oświadczenie przedsiębiorcy (w przypadku spółek - każdy członek zarządu) dotyczące spełnienia wymogu dobrej reputacji,
o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.
2140 ze zm.)
oświadczenie dotyczące wykonywania przewozu osobiście lub zatrudnionych kierowców,
aktualne badanie lekarskie i psychologiczne potwierdzające zdolność do wykonywania zawodu kierowcy,
zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że
odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione
przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa
przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości, a także przestępstwa, o których mowa w art.
59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852), a ponadto nie orzeczono
prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy,
wykaz zgłaszanych pojazdów samochodowych, zawierający: markę/typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer
VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem,
dowód rejestracyjny pojazdu z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki,
ważne świadectwo legalizacji taksometru elektronicznego, o ile występuje,
aktualne, wyraźne fotografie kierowcy (wymiary: 35 x 45 mm),
dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów,
dowód uiszczenia opłaty za ewentualne pełnomocnictwo w wysokości 17,00 zł (potwierdzenie wpłat na konto - PKO Bank
Polski nr 05 1020 2137 0000 9302 0118 1908),
Czas na jaki ma być wydana licencja: ………………….. lat (nie mniej niż 2 lata, nie więcej niż 50 lat).
Do wszystkich kserokopii dokumentów należy przedstawić do wglądu ich oryginały.

Informacja na temat opłat:
od 2 do 15 lat – 200,00 zł
powyżej 15 do 30 lat – 250,00 zł
powyżej 30 do 50 lat – 300, 00 zł
Za każdy pojazd zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłatę odpowiednią dla okresu ważności licencji
powiększoną o 10 %. Za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd samochodowy pobiera się 1 % opłaty za udzielenie
licencji (np. opłata za udzielenie licencji na 15 lat i zgłoszenie jednego pojazdu wynosi 222,00 zł).

Bogatynia, dnia .....................................................

...........................................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy/pełnomocnika)

UWAGI: adres e-mail do kontaktu: ……………………………………...
* niepotrzebne skreślić

Adnotacje urzędowe:
Działając na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 3 oraz art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
(t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.)
udzielam licencję nr …………………………

/ nr boczny …………………………

oraz wypis (-y) z licencji nr ……………………………………………………………………………………………………………

Bogatynia, dnia ………………………………………
………………………………………………………
/podpis pracownika/

Potwierdzenie odbioru dokumentu:
Bogatynia, dnia ………………………………………
………………………………………………………..
/podpis przedsiębiorcy lub pełnomocnika/

.................................................................
(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany (-a) …...…………………………………………………….…………………………………
(imię i nazwisko)

zamieszkały (-a) ……...……………………………………………………………….…………………………….
(adres zamieszkania)

NIP:

-

-

-

Jestem świadomy (-a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Oświadczam, że kierowcy których zatrudniam, ewentualnie zamierzam zatrudnić, posiadają odpowiednie uprawnienia
do kierowania pojazdem samochodowym, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, oraz nie
mają przeciwskazań zdrowotnych ani psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, o których mowa w
art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. d określone w art. 39a ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
Jednocześnie oświadczam, że w przypadku osobistego wykonywania przewozów spełniam wymienione powyżej warunki.
Niniejsze oświadczenie zostało złożone na wniosek strony w postępowaniu administracyjnym o udzielenie / zmianę* licencji
na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

..........................................................................
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

................................................................
(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany (-a) …...…………………………………………………….……………………………………
(imiona i nazwisko)

nazwisko rodowe: ……………………………………………………………………
zamieszkały (-a) ……...……………………………………………………………….……………………………….
(adres zamieszkania)

miejsce urodzenia: ………………………………………..

imię ojca: ……………………………………

imię matki: ………………………………………………….

nazwisko rodowe matki: ……………………………………….

PESEL:

Jestem świadomy (-a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Jako członek organu zarządzającego osoby prawnej / osoba zarządzająca spółkę jawną lub komandytową / osoba
prowadząca działalność gospodarczą* na podstawie art. 8 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie
drogowym, spełniam wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1, co oznacza, że:
1. nie zostałem(-am) skazany(-a) 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,
2. nie wydano wobec mnie prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
transportu drogowego.
Niniejsze oświadczenie zostało złożone na wniosek strony w postępowaniu administracyjnym o udzielenie licencji
na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

..........................................................................
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

