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WNIOSEK
o dostosowanie licencji nr ……….……………….. na wykonywanie krajowego transportu
drogowego w zakresie przewozu osób taksówką do zmian ustawowych

PREZYDENT MIASTA KIELCE

..................................................................................................
oznaczenie przedsiębiorcy (imię i nazwisko / nazwa firmy)

.................................................................................................
siedziba określona w KRS lub adres stałego miejsca
wykonywania działalności określony w CEIDG
……………………………………………………………………………………………
adres do korespondencji (jeśli jest inny niż w/w)
............................................................................
telefon kontaktowy

…………………………………………………
numer identyfikacji podatkowej NIP

……………………………………………………….…………
numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS)

Do wniosku należy przedłożyć następujące dokumenty: (oryginały dokumentów do wglądu)









Oświadczenie przedsiębiorcy, że spełnia wymóg dobrej reputacji,
Wykaz pojazdów + dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe z wpisem dopuszczenia do
ruchu jako taksówka (w przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tego pojazdu –
również dokument potwierdzający prawo przedsiębiorcy do dysponowania pojazdem).
Wykaz kierowców.
W przypadku zgłoszenia zatrudnionych kierowców oraz osób niezatrudnionych przez
przedsiębiorcę lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz:
 Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem
wniosku, potwierdzające, że nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i
zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa,
o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy.
 Aktualne orzeczenie lekarskie i psychologiczne potwierdzające zdolność do wykonywania
zawodu kierowcy.
 Prawo jazdy + oświadczenie.
Aktualne, podpisane zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm – dotyczy osób osobiście
wykonujących przewóz,
Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji dokonanej na konto:
Urząd Miasta Kielce numer konta: 94 1050 1461 1000 0023 5322 5994
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z dopiskiem „opłata za licencję Taxi i wypis/y”
Opłata za licencję
TAXI
Na okres od 2 - 15 lat
Na okres od 15 - 30 lat
Na okres od 30 – 50 lat

20,00 zł
25,00 zł
30,00 zł

Opłata za wypis (dot.
pojazdu już zgłoszonego
do licencji)
2,00 zł
2,50 zł
3,00 zł

Opłata za wypis (dot.
dodatkowo zgłoszonego
pojazdu)
22,00 zł
27,50 zł
33,00 zł

Sposób odbioru dokumentów:


osobiście lub przez pełnomocnika



pocztą na adres: ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………
data i czytelny podpis przedsiębiorcy*

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), uprzejmie informujemy, iż:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce. W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich
danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail iod@um.kielce.pl
b) podane dane osobowe będą przetwarzane w związku z załatwianiem spraw wynikających z zakresu działania Stanowiska ds. Transportu
w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Kielce,
c) podanie danych jest obowiązkowe, a podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora jest ustawa z dnia
6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017r. poz. 2200),
d) przekazane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi wydania licencji na wykonywanie transportu
drogowego taksówką, jednak nie dłużej niż przez 5 lat. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony
o okres przewidziany przez przepisy prawa, które mogą mieć związek z realizacją niniejszej usługi, lub bezterminowo w przypadku
zaklasyfikowania dokumentacji do kategorii archiwalnej A,
e) przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, kopii danych, usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie
zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych,
f) w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługuje Pani/Panu
prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej
umowy pomiędzy Administratorem a tym podmiotem.

* Osoby będące członkami organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową (zgodnie z zasadą
reprezentacji określoną w KRS) lub osoby prowadzące działalność gospodarczą

Oświadczenie o spełnianiu wymogu dobrej reputacji
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dotyczy:
 członków organu zarządzającego osoby prawnej,
 osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową,
 innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

Ja, niżej podpisany/a ………………………………………………………………………………………….……
imię i nazwisko

zamieszkały/a ………………………………………………………………………………………………………
adres zamieszkania

PESEL

oświadczam, że spełniam wymóg dobrej reputacji, a więc nie zostałem/am skazany/a prawomocnym
wyrokiem sądu za:
1. przestępstwa karne skarbowe lub
2. przestępstwa umyślne:
a. przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
b. mieniu,
c. obrotowi gospodarczemu,
d. wiarygodności dokumentów,
e. środowisku,
f. warunkom pracy i płacy,
g. innym mającym związek z wykonywaniem zawodu.
3. nie wydano w stosunku do mnie prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania
działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z art. 233 Kodeksu
karnego.

………………………………………………………….
czytelny podpis przedsiębiorcy*

* Osoby będące członkami organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową (zgodnie z zasadą
reprezentacji określoną w KRS) lub osoby prowadzące działalność gospodarczą

Wykaz pojazdów samochodowych załączony do wniosku o wydanie licencji na wykonywanie
krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
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Lp.
marka, typ

rodzaj/
przeznaczenie

numer
rejestracyjny

numer VIN

rodzaj tytułu
prawnego do
dysponowania
pojazdem

Nr
boczny

Nr wypisu

1.
2.
3.
4.

Wykaz kierowców
Lp.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Numer rejestracyjny
pojazdu

Numer boczny

1.
2.
3.

OŚWIADCZENIE
Na podstawie art. 5c ust. 1 pkt 5 ustawy o transporcie drogowym oświadczam, że każdy pojazd zgłoszony
do licencji spełnia wymagania techniczne określone przepisami Prawa o ruchu drogowym, na co posiadam:




świadectwo legalizacji ponownej taksometru,
aplikację mobilną, o której mowa w art. 13b ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
ważne badanie techniczne.

Powyższe oświadczenie składam zgodnie ze stanem faktycznym i posiadanymi dokumentami.

………………………………………………………….
czytelny podpis przedsiębiorcy*



zaznaczyć właściwy kwadrat

* Osoby będące członkami organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową (zgodnie z zasadą
reprezentacji określoną w KRS) lub osoby prowadzące działalność gospodarczą

……………………………………………..
Imię i nazwisko

Kielce, dnia ……………………
………………………….………….………
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PESEL

……………………………………………..
adres
………………………….………..…………

OŚWIADCZENIE
(wypełnia każdy zgłoszony kierowca)

Ja, niżej podpisany, będąc świadomy odpowiedzialności karnej za składnie fałszywych zeznań (art. 233 §
1 kodeksu karnego), oświadczam, iż na dzień złożenia wniosku nie mam zatrzymanego prawa
jazdy/pozwolenia jak również nie mam cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami.

………………………………………………..
czytelny podpis kierowcy

