
Mysłowice, ………………..…………....

...................................................................................…
            Imię i nazwisko albo nazwa przedsiębiorcy 

....................................................................................…
          Siedziba i adres przedsiębiorcy

....................................................................................…
Telefon kontaktowy (dane nieobowiązkowe)

Informacja o wpisie do CEIDG □
lub KRS ………………………………………………………………………………………

NIP ............................................................................…

Urząd Miasta Mysłowice
Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Powstańców 1
41-400 Mysłowice

Zwracam  się  z  prośbą  o  dostosowanie  licencji  nr  ……………..……………  w  zakresie  transportu
drogowego osób taksówką, do obowiązujących przepisów prawa. 

Wskazuję,  iż  stałe  miejsce  wykonywania  działalności  gospodarczej  nie  uległo zmianie,
a także informuję, że nie zmieniłem/am pojazdu, którym wykonuję działalność.

W załączeniu przedkładam następujące dokumenty:
     1) oświadczenie członka(ów) organu zarządzającego osoby prawnej,  osoby zarządzającej  spółką jawną
lub komandytową lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji;

     2) wykaz  pojazdów (marka,  typ,  rodzaj/przeznaczenie,  numer  rejestracyjny,  numer  VIN,  rodzaj  tytułu
prawnego dysponowania pojazdem);

     3) zaświadczenie o niekaralności  opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku,
potwierdzające,  że odpowiednio przedsiębiorca  osobiście  wykonujący przewozy,  zatrudnieni  przez niego
kierowcy 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;

     4) dokumenty potwierdzające: 
 brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym (prawo jazdy kat. B),

     5) dowód uiszczenia opłaty za dostosowanie licencji (wydanie wypisu/ów z licencji).

Za  wydanie  wypisu,  celem  dostosowania z  licencji  na  wykonywanie  krajowego  transportu  drogowego
w zakresie przewozu osób taksówką pobiera się opłaty, jak za wydanie wtórnika wypisu, w wysokości:

1. 2 zł  – w przypadku okresu obowiązywania licencji od 2 do 15 lat,
2. 2,50 zł – w przypadku okresu obowiązywania licencji powyżej 16 do 30 lat,
3. 3 zł  – w przypadku okresu obowiązywania licencji powyżej 31 do 50 lat.

…........................................................................
 (czytelny podpis przedsiębiorcy/pełnomocnika)


