Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie
krajowego transportu drogowego w zakresie
przewozu osób taksówką
Sierpc, dnia ..............................

Burmistrz Miasta Sierpca ul.
Piastowska 11a
09-200 Sierpc

Wniosek
1. Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy:
.................................................................................................................................................................................

2. Siedziba przedsiębiorcy i adres lub miejsce zamieszkania:
.................................................................................................................................................................................

3. Numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS) lub informacja o wpisie do CEIDG:
.................................................................................................................................................................................

4. NIP:
.........................................................................................................................................................…
5. Tel./adres e-mail:...............................................................................................................................
6.
Czas na jaki ma być udzielona licencja
(zaznaczyć krzyżykiem)

215;

15-30;

30-50

7. Obszar wykonywania transportu drogowego taksówką: Gmina Miasto Sierpc
8. Dane Pojazdu:
•

marka:
.........................................................................................................................................

•

rodzaj/przeznaczenie:
................................................................................................................

•

numer rejestracyjny:
...................................................................................................................

•

numer VIN:
...................................................................................................................................

rodzaj tytułu prawnego do dysponowania:
...........................................................................
9. Osoba wykonująca transport drogowy taksówką:
•

......................................................................
(wpisać osobiście lub imię i nazwisko zatrudnionego kierowcy)

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

Załączniki:
1. Aktualne badanie lekarskie i psychologiczne potwierdzające zdolność do
wykonywania zawodu kierowcy,
2. Oświadczenie stwierdzające niekaralność przedsiębiorcy oraz zatrudnionych przez
przedsiębiorcę kierowców,
3. dowód rejestracyjny pojazdu z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki (w
przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tego pojazdu – również
dokument potwierdzający prawo przedsiębiorcy do dysponowania pojazdem),
4. oświadczenie przedsiębiorcy wykonującego osobiście transport drogowy,
5. oświadczenia członka (ów) organu zarządzającego osoby prawnej, osoby
zarządzającej spółka jawną lub komandytową lub osoby prowadzącej działalność
gospodarczą, że spełnia warunek dobrej reputacji,
6. kopia świadectwa legalizacji urządzenia kontrolno-pomiarowego (taksometru),
7. dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji w kwocie ….........zł; (potwierdzenie
wpłaty na konto Urzędu Miejskiego w Sierpcu w Banku Pekao SA I O/SIERPC
10124032041111000029052770
Opłata za wydanie licencji na okres:
2 - 15 lat
- 200 zł
15 - 30 lat
- 250 zł
30 - 50 lat
- 300 zł

Sprawę prowadzi:
Biuro Spraw Obywatelskich
Tel. 24 275 86 60

Administratorem danych osobowych, przekazywanych za pośrednictwem niniejszych dokumentów, jest Burmistrz
Miasta Sierpca. Dane osobowe są zgromadzone w celu realizacji obowiązków prawnych oraz wykonywania
zadań w ramach sprawowania władzy publicznej. Szczegółowe informacje na stronie :
https://www.sierpc.pl/images/pdf/2018/maj/rodostrona.pdf

