Data wpływu wniosku

Nr boczny taksówki ................................

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

zmiana danych

1. Oznaczenie przedsiębiorcy:
 Imię i nazwisko ......................................................................................................................
 Adres ......................................................................................................................................
2.

Informacje o wpisie do CEIDG lub KRS
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Krajowy Rejestr Sądowy Numer w KRS
Gdy wybrałeś CEIDG nic nie wpisuj.

3.

Numer NIP

4. Określenie:
•

rodzaju wykonywania transportu drogowego: krajowy transport drogowy - taksówka

•

zakresu wykonywania transportu drogowego: przewóz osób

•

obszaru wykonywania transportu drogowego: Gmina Miejska Tczew

5. Okres, na który chcesz otrzymać licencję (nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat)

Do wniosku o udzielenie licencji należy dołączyć:
•
•
•
•
•
•

oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji
kserokopię dowodu rejestracyjnego, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest
właścicielem pojazdu, dokument potwierdzający prawo do dysponowania nim
uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym - prawo jazdy kat. B
aktualne badania lekarskie
aktualne badania psychologiczne
dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji

Adnotacje urzędowe:
Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd
Miejski w Tczewie Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji w celu realizacji ustawy o transporcie
drogowym, a także o możliwości ich przekazywania organom administracji publicznej i innym
podmiotom. Zapoznałem(am) się z prawem wglądu do swoich danych i możliwości ich
poprawienia. Podstawa prawna art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.

................................................
data

..........................................................................
czytelny podpis przedsiębiorcy

6. Potwierdzenie przyjęcia dowodu opłaty za udzielenie licencji:
Przyjęto wpłatę w wysokości ................. słownie: …….......................................................................

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

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

data

podpis wydającego licencję

7. Wydano licencję od nr ....................................... do nr ........................................ szt. .............
wypełnia organ udzielający licencji

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

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

data

podpis wydającego licencję

8. Licencję odebrał:

.............................................................................. ...........................
imię i nazwisko osoby upoważnionej

TELEFON KONTAKTOWY
Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
Iwona Base 58 77 59 439

data

..............................................
podpis osoby upoważnionej

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że nie jestem osobą karaną 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 oraz nie wydano wobec mnie prawomocnego
orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu
drogowego.
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

………………….…………………………………….
(data i podpis składającego oświadczenie)

………………………..…………………………..
(data i podpis pracownika przyjmującego oświadczenie)

