Ostrowiec Świętokrzyski, dn. ………..........................................

Prezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

(pieczęć wpływowa)

WNIOSEK
o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego
w zakresie przewozu osób taksówką
-

podstawowy
zmiana danych w licencji nr ………..
(niepotrzebne skreślić)

1.

Oznaczenie przedsiębiorcy (imię i nazwisko): …………………………………………..……………….…………………….

2. Siedziba i adres przedsiębiorcy albo miejsce zamieszkania przedsiębiorcy:
-

…………………………………………

kod pocztowy

…..………………………………………………….…….

poczta

ulica/osiedle/miejscowość/nr nieruchomości, domu, lokalu

3. Informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer
w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) (właściwe zaznaczyć „X”)

CEIDG

KRS nr

4. NIP :

5. Obszar wykonywania przewozu: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
6. Czas, na który licencja ma być udzielona: …………………. (od 2 do 50 lat)

7. POJAZD SAMOCHODOWY ZGŁASZANY DO LICENCJI
marka, typ
rodzaj/przeznaczenie
nr rejestracyjny
numer VIN
rodzaj tytułu prawnego do dysponowania pojazdem

8. Załączniki do wniosku:
1) 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 (Załącznik nr 1),
2) oświadczenie przedsiębiorcy osobiście wykonującego krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób
taksówką (Załącznik nr 2),
3) w przypadku zamiaru zatrudnienia kierowców – oświadczenie przedsiębiorcy o zamiarze zatrudnienia kierowców
wykonujących krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką (Załącznik nr 3),
4) kserokopia dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego wraz z adnotacją TAXI, a w przypadku braku
takiej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym – kserokopia dowodu rejestracyjnego wraz
z kserokopią badania technicznego pojazdu potwierdzającego spełnianie wymagań technicznych pojazdu
określonych przepisami prawa o ruchu drogowym, którymi transport drogowy taksówką ma być wykonywany,
5) w przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu – dokument stwierdzający prawo do dysponowania
pojazdem (np. umowa użyczenia, leasingu, itp.),
6) dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji.
*) Na podstawie § 4 ust. 1 Uchwały Nr L/542/2006 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 4 kwietnia 2006 r.
w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, zmienionej uchwałami
Nr XVII/212/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. i Nr XIX/116/2015 z dnia 28 września 2015 r. – zwracam się z prośbą
o wydanie stosownych oznaczeń i identyfikatora.
W załączeniu fotografia 3,5 x 4,5 cm.

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

(termin odbioru licencji)

*) dotyczy przedsiębiorców ubiegających się o nową licencję.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje dodatkowe:
➢ opłata za udzielenie licencji (uzależniona od wnioskowanego okresu jej ważności):
a) od 2 – do 15 lat
– 200,00 zł
b) powyżej 15 do 30 lat – 250,00 zł
c) powyżej 30 do 50 lat – 300,00 zł
➢ za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty, o której mowa powyżej, stanowiącej podstawę dla
obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WSO-70-XIII

