Wałbrzych dn. .......................................

Prezydent Miasta Wałbrzycha

TAXI

Biuro Transportu i Ruchu Drogowego
ul. Matejki 3
58-300 Wałbrzych
WNIOSEK
O udzielenie / zmianę * licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu
osób taksówką :
1.

.................................................................................................................................................................
(przedsiębiorca - imię i nazwisko - firma)

Nr NIP (jeżeli został nadany)...............................................................................................................................
2.

.................................................................................................................................................................
(siedziba - adres)

3.

Posiadam aktualny wpis do CEIDG:

TAK

NIE

4.

Posiadam wpis w innym organie rejestrowym.......................................................................................
(organ rejestrowy i numer jeżeli dotyczy)

5.

................................................................................................................................................................
(określenie obszaru wykonywania transportu drogowego)

6.

Rodzaj, marka pojazdu samochodowego ...............................................................................................

7.

Nr rejestracyjny ......................................................................................................................................

8.

Numer podwozia VIN …........................................................................................................................

9.

................................................................................................................................................................
(określenie okresu na jaki licencja ma być udzielona - od 2 do 50 lat)

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i oświadczam,
że powyższe dane i informacje są zgodne z prawdą.
.....................................................................
(podpis wnioskodawcy)

Wniosek niekompletny : Tak / Nie * …...........................
(podpis pracownika)

Wniosek kompletny dnia................................................
(wypełnia pracownik Biura)

•

..................................................................
(podpis pracownika)

właściwe zakreślić

Wymagane dokumenty: Zgodnie z wymogami ustawy - wymienione na odwrocie.

1. Wypełniony wniosek o wydanie / zmianę licencji - wniosek do pobrania w Biurze Transportu i Ruchu
Drogowego ul. Matejki 3 pok. 4 w BOK ul. Sienkiewicza 6-8 lub na stronie internetowej w Biuletynie
Informacji Publicznej UM w Wałbrzychu.
Kserokopie aktualnych dokumentów:
2. Oświadczenie/zaświadczenie o niekaralności - oświadczenie o spełnianiu wymogu dobrej reputacji,
o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 przez osoby, o których mowa w art. 8 ust. 3 pkt 2 ,ustawy z dnia
6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 , poz. 2200 ze zm.), tj.:
a) nie zostały skazane 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,
b) nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
transportu drogowego/.
C) nie byli skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej
i obyczajności, a ponadto nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywanie zawodu
kierowcy, (art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. "b")
3. Oświadczenie o zamiarze lub braku zamiaru, zatrudnienia kierowców.
4. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na
stanowisku kierowcy.
5. Zaświadczenie lekarskie z badań psychologicznych stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych
do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
6. Prawo jazdy.
7. Świadectwo legalizacji urządzenia pomiarowo-kontrolnego.
8. Dowód rejestracyjny pojazdu z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki osobowej, a w przypadku
gdy wnioskodawca nie jest właścicelem – również dokument potwierdzający prawo dysponowania tym
pojazdem.
9. Dowód wniesienia opłaty wg. stawek określonych poniżej.
OPŁATA
Opłata za udzielenie licencji zależy od obszaru i okresu czasu, na który zostaje udzielona i należna jest
od każdego pojazdu samochodowego. Wpłaty należy dokonać na konto UM w Wałbrzychu nr : PKO BP S.A.
57 1020 3668 0000 5202 0430 0893.
1. Licencja udzielona tylko na obszar Gminy Wałbrzych :


Na okres

od 2 do 15 lat – opłata 200 zł



Na okres powyżej 15 do 30 lat – opłata 250 zł



Na okres powyżej 30 do 50 lat – opłata 300 zł

2. Licencja na obszar Gminy Wałbrzych i sasiadujących tj. Szczawno Zdrój i/lub Boguszów
- Gorce:


Na okres

od 2 do 15 lat – opłata 280 zł



Na okres powyżej 15 do 30 lat – opłata 350 zł



Na okres powyżej 30 do 50 lat – opłata 400 zł

3. Opłata za zmianę licencji wynosi 10 % wartości wniesionej jak za wydanie.

