Burmistrz Czechowic-Dziedzic
Pl. Jana Pawła II 1
43-502 Czechowice-Dziedzice

Wniosek o wydanie licencji w zakresie transportu drogowego taksówką
Podstawa prawna: art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
(t.j. Dz. U. 2017,2200)

I. Oznaczenie przedsiębiorcy
Imię i nazwisko:
NIP:

REGON:

Numer w rejestrze KRS:

Informacja o wpisie do CEIDG (dla osoby fizycznej)

TAK

□

NIE

Adres/siedziba wnioskodawcy:
Kraj

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Miejscowość

Ulica

Nr nieruchomości:

Nr lokalu

Kod pocztowy:

Numer telefonu:
II. Dane dotyczące licencji

Obszar wykonywania transportu drogowego – Gmina Czechowice-Dziedzice
Okres na jaki na być udzielona licencja:

□ od 2 do 15 lat
□ od 15 do 30 lat
□ od 30 do 50 lat

-

…........

-

…........

-

…........

III. Pojazd
Marka/typ:

Numer rejestracyjny:

Numer podwozia VIN:
Rodzaj/przeznaczenie

Tytuł prawny do dysponowania pojazdem:

□

Miejscowość i data wypełnienia wniosku

Podpis wnioskodawcy

III. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej
za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, wynikające z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny
(t.j. Dz.U. z 2017,2204)
W związku z prowadzoną działalnością w zakresie transportu drogowego taksówką wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2,4,5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz.U. 2016,922)

Miejscowość i data złożenia oświadczenia

Podpis wnioskodawcy

Do wniosku należy załączyć:
1. Oświadczenie o niekaralności – załącznik nr 1
2. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających wymagania ustawowe – załącznik
nr 2,
3. Wykaz zawierający dane pojazdu zgłaszanego do licencji (w przypadku więcej niż jednego pojazdu)
– załącznik nr 3,
4. Tytuł prawny do dysponowania pojazdem (w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem
tego pojazdu) – załącznik nr 4,
5. Potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie licencji.

Wydano:
Licencja nr …................... druk nr….....................ważna do..........................
Przyjęto:
Dowód wpłaty w wysokości...................................nr kwitu.............................
Potwierdzam odbiór licencji:
W dniu............................Podpis przedsiębiorcy...............................................

