Prezydent Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice
Proszę o udzielenie licencji / zmianę danych licencji* na wykonywanie krajowego transportu drogowego
w zakresie przewozu osób taksówką, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

- wniosek podstawowy o udzielenie licencji

1. Oznaczenie przedsiębiorcy

- zmiana danych

-----------------------------------------------------------------------

(nazwa, imię nazwisko)

2. Adres i siedziba albo miejsce zamieszkania:
a) kod, miejscowość

--------------------------------------------------------------------------------------------

b) ulica, numer

--------------------------------------------------------------------------------------------

c) telefon**

------------------------------------------

fax

-----------------------------------

3. Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo
numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)*:
------------------------------

4. NIP -----------------------------------5. Rodzaj i obszar wykonywania przewozów: transport drogowy taksówką osobową
na obszarze Miasta Katowice

6. Czas, na jaki licencja ma być udzielona: -----------------(licencja udzielana jest na okres od 2 do 50 lat, zgodnie z wnioskiem przedsiębiorcy)

7. Rodzaj i liczba pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał
do wykonywania transportu drogowego
Rodzaj
- samochód osobowy
- inne

Liczba pojazdów
- szt.
- szt.

Wnioskowana liczba wypisów z licencji
- szt.
- szt.

8. Dodatkowe informacje:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*) – niepotrzebne skreślić
**) – podanie numeru telefonu nie jest obowiązkowe. Numer telefonu umożliwia powiadomienie o możliwości odbioru dokumentu
(licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób taksówką)
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9. Do wniosku dołączono:
a) oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną
lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą,
że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym;
b) zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku,
potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez
niego kierowcy, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy
o transporcie drogowym;
c) wykaz pojazdów zawierający następujące informacje:
 markę, typ,
 rodzaj/przeznaczenie,
 numer rejestracyjny,
 numer VIN,
 wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem;
d) dowód uiszczenia opłaty za wydanie/ zmianę* licencji i wypisów.
Zgodnie z art. 5c ust. 1 pkt 5 ustawy o transporcie drogowym licencji udziela się przedsiębiorcy, który:
"(…) posiada on tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi spełniającymi
wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, którymi transport drogowy
ma być wykonywany (...)".

-------------------------------(data)

---------------------------(pieczęć)

----------------------------------------------------(podpis osoby uprawnionej)

Potwierdzam znajomość:
Art. 95a pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
1. Kto, będąc zobowiązany do zwrotu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji albo
wypisów z tych dokumentów nie zwraca ich organowi, który ich udzielił, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja
o cofnięciu zezwolenia lub licencji stała się ostateczna
 podlega karze pieniężnej w wysokości 1 000 zł.
Uregulowań prawa miejscowego wprowadzonych uchwałą Rady Miasta Katowice w sprawie:
 ustalenia cen i stawek taryfowych maksymalnych za przewozy taksówkami na terenie miasta Katowice.
(Uchwała nr XXXIV/668/16 Rady Miasta Katowice z dnia 14.12.2016 r.)
 dodatkowych oznaczeń pojazdów, którymi wykonywany jest transport drogowy w zakresie przewozu osób
taksówkami na terenie miasta miasta Katowice. (Uchwała nr XXIII/466/16 Rady Miasta Katowice z dnia
06.04.2016 r.) Jednocześnie informuję, że posiadam przepisy porządkowe związane z przewozem osób i bagażu
taksówkami na terenie miasta Katowice i będą one udostępniane do wglądu na żądanie pasażera.

-------------------------------(data)

---------------------------(pieczęć)

----------------------------------------------------(podpis osoby uprawnionej)

*) – niepotrzebne skreślić
**) – podanie numeru telefonu nie jest obowiązkowe. Numer telefonu umożliwia powiadomienie o możliwości odbioru dokumentu
(licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób taksówką).

Adnotacje urzędowe:
Udzielono licencji Nr …..........................................
Przydzielono nr boczny............................................
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