Wnioskodawca..............................

Bielawa, dnia ...................

...................................................
Adres stałego zameldowania

...................................................
...................................................
Nr w rejestrze przedsiębiorców

...................................................
telefon kontaktowy........................

Urząd Miejski w Bielawie
Referat Kmunikacji Miejskiej
Proszę o zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego –
taksówką osobową na obszarze gminy Bielawa.
Zmiana dotyczy:
Nazwy firmy *

...........................................................................................................
(nowa nazwa)

Siedziby (adresu) *.......................................................................................................
(nowy adres)

Zmiana pojazdu * .......................................................................................................
(numer VIN)

Zmiany numeru rejestracyjnego * ....................................................................................
(nowy numer rejestracyjny)

Okresu * ..................................................................................................................
(nowy okres)

*- Niepotrzebne skreślić

.................................
Podpis właściciela

Opłaty:
1.Opłata zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 roku
w sprawie określenia wysokości opłat za czynności administracyjne związane z udzieleniem
i wydawaniem zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy oraz za
egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych.
Urząd Miejski, Pl.Wolności 1, 58-260 Bielawa, Referat Komunikacji Miejskiej
tel.074 8328702; godziny urzędowania:Poniedziałek – piątek 730 – 1530 w każdy wtorek 800-1600

e-mail: zkm@um.bielawa.pl
Na odwrocie informacja o wymaganych załącznikach

Załączniki:

1. W PRZYPADKU ZMIANY NAZWY PRZEDSIĘBIORCY LUB ZMIANY
ADRESU.
a) Odpis z rejestru przedsiębiorców lub kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej – po aktualizacji.
b) Kserokopię świadectwa legalizacji urządzenia pomiarowego-kontrolnego – po
aktualizacji.
c) Kserokopię dowodu rejestracyjnego z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki, w
przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu – również dokument
stwierdzający prawo dysponowania tym pojazdem – po aktualizacji.
d) Zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność osób, o którym mowa w
art.5 pkt.1 Ustawy Transporcie Drogowym (Dz. U. z 2001 r. Nr. 125 poz. 1371) – oryginał.
e) Kserokopię zaświadczenia o nadaniu identyfikacji statystycznej (REGON) - aktualizacji.
f) Kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP) – po
aktualizacji.
g) Dowód wpłaty kwoty zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14
grudnia 2001 roku w sprawie określenia wysokości opłat za czynności administracyjne
związane z udzieleniem i wydawaniem zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego
osób i rzeczy oraz za egzaminowanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

2. W PRZYPADKU ZMIANY POJAZDU LUB NUMERU REJESTRACYJNEGO.
a) Kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu wraz z wpisem o dopuszczenie do ruchu jako
taksówki osobowej.
b) Kopia świadectwa legalizacji urządzenia pomiarowego-kontrolnego.
c) Dowód wpłaty kwoty z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001
roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z udzieleniem i
wydawaniem zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy oraz za
egzaminowanie certyfikatu kompetencji zawodowych.
d) Zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność osób, o którym mowa w
art.5 ust.3 pkt.1 Ustawy o Transporcie Drogowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 125 poz. 1371) –
oryginał.

Kopie dołączone do dokumentów powinny być opatrzone adnotacją „za zgodność z
oryginałem” oraz datę i podpis osoby stwierdzającej zgodność.
Okresy na jakie może być wydana licencja to 2 do 50 lat.
Oryginały wszystkich dokumentów składanych w kopiach należy okazać przy
odbiorze licencji.

