Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju

………………...,

dnia ...........................
Wydział Strategii i Rozwoju Lokalnego
ul. I. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój
tel. 18 472 55 13, fax 18 471 56 53

WNIOSEK
o udzielenie promesy na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszar Gminy
Krynica-Zdrój

1. Imię i nazwisko - nazwa przedsiębiorcy:
..............................................................................................................................
2. Adres siedziby:
a) kod, miejscowość, ulica, nr:
....................................................................................................................................................
b) telefon:
...............................................................................................................................................................................
3. NIP:

-

-

-

4. Nr w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej:
6. Wnioskowany czas ważności licencji: ………… (2-15 lat - 200 zł; powyżej 15-30 lat - 250 zł; powyżej
30-50 lat – 300 zł)
7. Usługi będą wykonywane przez przedsiębiorcę

 osobiście

 przez zatrudnionego kierowcę

8. Przedkładam następujące załączniki do wniosku:
 zaświadczenia albo oświadczenia o niekaralności osób, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1;
 kserokopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzonego zdanym egzaminem, lub dokumenty poświadczające co najmniej 5-letnią praktykę w zakresie
wykonywania tego transportu; przerwa w wykonywaniu transportu drogowego nie może być dłuższa
niż kolejnych 6 miesięcy z przyczyn zależnych od przedsiębiorcy
 oświadczenie o zamiarze zatrudniania kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5 ust.
3 pkt 4 lub w art. 6 ust 1 pkt 2*
 kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań określonych w art. 39a ust. 1 pkt 1-4
ustawy o transporcie drogowym (prawo jazdy, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do
wykonywania zawodu kierowcy oraz zaświadczenie o braku przeciwwskazań psychologicznych do
wykonywania zawodu kierowcy)
 upoważnienie w przypadku działania przez pełnomocnika (oryginał)

…………………………………
(czytelny podpis wnioskodawcy)

____________________________________________________________________________________
* dotyczy tylko przedsiębiorców zatrudniających kierowców
W przypadku ustanowienia pełnomocnika do wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa
oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012 r., poz.
1282 ze zm.)

9. Uwagi:
Zatrudnieni kierowcy muszą spełniać (należy przedłożyć kserokopie dokumentów):
 wymagania określone w przepisach prawa o ruchu drogowym, zaświadczenie poświadczające ich zatrudnienie potwierdzone orzeczeniami: lekarskim i psychologicznym, stwierdzającymi brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 4
ustawy o transporcie drogowym, a ponadto za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko
wolności seksualnej i obyczajowości,
 posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzonego zdanym egzaminem, lub dokumenty poświadczające co najmniej 5-letnią praktykę w zakresie
wykonywania tego transportu; przerwa w wykonywaniu transportu drogowego nie może być dłuższa
niż kolejnych 6 miesięcy z przyczyn zależnych od przedsiębiorcy
 ukończyli 21 lat
Do wszystkich kserokopii dokumentów należy przedstawić do wglądu ich oryginały
Opłata wnoszona jest przed wydaniem licencji
(od wydania decyzji o promesie licencji – 10,00 zł, od pisemnego pełnomocnictwa – 17,00 zł)

10. Adnotacje urzędowe (wypełnia pracownik Urzędu wydający licencję):
a)

wniesiono opłatę administracyjną za udzielenie promesy licencji w wysokości ……………… zł,
dowód wpłaty nr ……………… z dnia ………………………

………………………
…….…………………………
(data)
cownika)

(podpis i pieczątka pra-

b) promesę odebrał ………………………………………

Krynica-Zdrój, dnia …………………

………………………………………
(podpis odbierającego)

