Urząd Miasta i Gminy Pleszew
Wydział Rozwoju i Analiz
Rynek 1, 63-300 Pleszew
Tel. (62) 74-28-340, fax. (62) 74-28-301

Pleszew, dnia……………………………..

WNIOSEK
o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową

1.

Oznaczenie przedsiębiorcy:
1.1. Imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorcy
……………………………………………………………………………………………………………..……………..
……………………………………………………………………………………………………………..……………..
1.2 Siedziba przedsiębiorcy/miejsce zamieszkania
……………………………………………………………………………………………………………..……………..
1.3 Adres przedsiębiorcy
……………………………………………………………………………………………………………..……………..

2.

Przedsiębiorca posiada wpis do rejestru przedsiębiorców w:

□
□

CEIDG
KRS

numer

3.

Numer NIP……………………………………………………………………..

4.

Rodzaj i zakres transportu drogowego: transport drogowy taksówką osobową.
Obszar wykonywania: Miasto i Gmina Pleszew.

5.

Wnioskowany czas, na który licencja ma zostać udzielona: ……….. lat.

6.

Rodzaj pojazdów samochodowych, którymi będzie wykonywany transport:
Lp.

7.

Nr
rejestracyjny

Marka pojazdu

Nr podwozia (VIN)

Rodzaj/
przeznaczenie

Tytuł
prawny

Liczba wypisów z licencji: …………… szt.

………………………………………………
(podpis przedsiębiorcy)

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową:
Oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogu dobrej reputacji przedsiębiorcy.
Oświadczenie o zamiarze zatrudniania kierowców.
Wykaz pojazdów zgłoszonych do licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie
przewozu osób taksówką.
4. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji.
5. Kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań określonych w art. 39a ust. 1, pkt. 1-4
o transporcie drogowym:
a) prawo jazdy,
b) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy,
c) zaświadczenie o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania zawodu kierowcy.
6. Kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu.
7. Dokument potwierdzający prawo dysponowania pojazdem w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem
pojazdu.
8. Kopia świadectwa legalizacji taksometru.
9. Zapotrzebowanie na identyfikator kierowcy taksówki wraz z 1 zdjęciem o wymiarach 35x45 mm.
10. Upoważnienie w przypadku działania przez pełnomocnika.
1.
2.
3.

OBJAŚNIENIA
1.

Zasady i warunki udzielania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową reguluje ustawa
z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 2200 ze zmianami).

2.

Kopie dokumentów należy przedłożyć potwierdzone za zgodność odpisu z oryginałem przez organ wydający lub
notariusza.

3.

Wykaz opłat związanych z wydaniem licencji reguluje Rozporządzenie 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).
Opłata w zł od każdego pojazdu samochodowego, którym będzie wykonywany transport na terenie
Miasta i Gminy Pleszew
Okres ważności licencji w latach:

4.

2-15 lat

powyżej 15-30 lat

200 zł

250 zł

powyżej 30-50 lat
300

Opłatę należy wnieść w kasie znajdującej się Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie lub na rachunek bankowy
nr: 40 8407 0003 0007 1000 2000 0413 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Pleszewie.

