WNIOSEK

KI- 46-113
F- 01

x/

O UDZIELENIE/ZMIANĘ
LICENCJI NA WYKONYWANIE
KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE
PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ

...................................................................

Strona:1
Stron: 3

Wydanie:3

Siedlce, ..................................................

(nr rejestru organu właściwego do wydania licencji /
wypełnia Urząd

PREZYDENT MIASTA SIEDLCE

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

.............................................................................................................................................................................................

2. ............................................................................................................................................................................................
(siedziba i adres przedsiębiorcy albo miejsce zamieszkania)

3. NIP: .................................................................................................

4. Tabela - wykaz pojazdów:

Lp.

Marka, typ,
rodzaj/przeznaczenie pojazdu

Nr
rejestracyjny

Nr podwozia VIN

Rodzaj tytułu
prawnego do
dysponowania
pojazdem

Liczba
miejsc

1.

5 Obszar prowadzenia przewozów: …………………………………............
6. Okres ważności licencji do: ..................................................
7. Załączniki – str.2
...............…………………………………………......

(czytelny podpis przedsiębiorcy)

Pobrano opłaty dnia ..............................., przelew bankowy/ nr kwit. .........................................................................
- za licencję ................ zł, słownie: ………………………………………………………………………………………
...............................................................
( podpis pracownika)

x/ niepotrzebne skreślić
xx/ zaznaczyć i wypełnić właściwe

WNIOSEK

KI- 46-113
F- 01

x/

O UDZIELENIE/ZMIANĘ
LICENCJI NA WYKONYWANIE
KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE
PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ

Strona:2
Stron: 3

Wydanie:3

Załączniki:
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, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz. U.
z 2016 r. poz. 1907, z późn. zm.);
2/ Oświadczenie przedsiębiorcy o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa wart. 5c
ust.1 pkt 4 lub w art. 6 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym lub oświadczenie
o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na
jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4, albo oświadczenie przedsiębiorcy osobiście
wykonującego przewozy w krajowym transporcie drogowym w zakresie przewozu osób taksówką, spełniającego
warunki jak wyżej - do wglądu : prawo jazdy, zaświadczenie lekarskie oraz orzeczenie psychologiczne;
3/Dokument potwierdzający posiadanie przez przedsiębiorcę tytułu prawnego do dysponowania pojazdem spełniającym
wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, którym transport ma być wykonywany –
urzędowy wpis dopuszczający pojazd do ruchu jako taksówkę – art. 5c ust. 1 pkt 5 cyt. ustawy;
4/ Kserokopia legalizacji taksometru;
5/ Dowód uiszczenia opłaty.
/do wglądu oryginały dokumentów wymienionych w pkt 2,3,4,5/.

Na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym przewoźnik drogowy jest obowiązany
zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił licencji zmiany danych, o których mowa
w art. 8 cyt. ustawy, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

.

.................................................................................................

( czytelny podpis przedsiębiorcy)

Wyciąg z Rozporządzenia 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 2013 r., poz. 916)/

Opłaty za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką:
- 200 zł - licencja od 2 do 15 lat

- 250 zł - licencja powyżej 15 do 30 lat
- 300 zł- licencja powyżej 30 do 50 lat
- 10% powyższej opłaty - za zmianę licencji
- 10% powyższej opłaty - za wydanie wtórnika licencji, w przypadku jego utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy
- 25% powyższej opłaty – za wydanie wtórnika licencji, w przypadku jego utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy .
Opłatę za udzielenie licencji określona cyt. rozporządzenie z dnia 06.08.2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane
z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916) można
wpłacać gotówką w kasach Urzędu Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, Biuro Obsługi Interesanta w godz.7.45 – 15.00, w poniedziałki
do godz.17.30 lub przelewem na rachunek bankowy Urząd Miasta Siedlce ING Bank Śląski S.A. 281050 1894 1000 0022 1545 6456
Nie podlega opłacie skarbowej-art.3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827, z późn. zm.)
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Stron: 3

Wydanie:3

..........................................................................................
(oznaczenie przedsiębiorcy: imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy)

.........................................................................
.........................................................................
( adres )

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/na, oświadczam, że

xx/

:

spełniam wymagania określone w art. 5 c ust.1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. *;
spełniam wymagania określone w art. 5 c ust. 1 pkt 4 ustawy**
spełniam wymagania określone w art. 6 ust.1 pkt 2 ustawy***
zamierzam zatrudnić kierowców, którzy spełniają warunki o których mowa w art. 5c ust.1 pkt 4 **lub art. 6 ust. 1
pkt 2*** cyt. ustawy;
zamierzam współpracować z osobami nie zatrudnionymi przeze mnie, lecz wykonującymi osobiście przewóz
na moją rzecz, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust.1 pkt 4 **.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

Siedlce, dnia ......................................

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

Podstawa prawna:
*art. 5c ust.1 pkt 1 i 5 ustawy o transporcie drogowym „ Licencję.. udziela się jeżeli: ..członkowie organu zarządzającego osoby
prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność
gospodarczą :
a) nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu
w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne
mające związek z wykonywaniem zawodu b) nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności
gospodarczej w zakresie transportu drogowego;
....przedsiębiorca posiada tytuł prawny do dysponowania pojazdem spełniającym wymagania techniczne określone przepisami prawa
o ruchu drogowym, którym transport ma być wykonywany ”.
** art. 5c ust.1 pkt 4 cyt. ustawy – „ .w stosunku do zatrudnionych przez niego kierowców, a także innych osób niezatrudnionych przez
tego przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz, nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy”.
*** art. 6 ust.1 pkt 2 cyt. ustawy –„ Licencję... udziela się przedsiębiorcy, jeżeli: zatrudnieni przez niego kierowcy oraz sam
przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy:......b) 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; c) posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzonego zdanym
egzaminem... d) spełniają wymagania określone w art. 39 a ust. 1 pkt 1-4 ”.
xx/ zaznaczyć i wypełnić właściwe

WYCZYŚĆ

DRUKUJ

