URZĄD MIEJSKI W DĘBICY
Biuro Organizatora Transportu Zbiorowego
MIASTO DĘBICA

W N I O S E K
o zmianę licencji nr …………………….…… na wykonywanie krajowego transportu drogowego
w zakresie przewozu osób taksówką
1. Imię i nazwisko albo nazwa przedsiębiorcy: ……………………………………………….................................................................................
2. Siedziba i adres przedsiębiorcy albo miejsce zamieszkania przedsiębiorcy *):
……………………………………

kod

………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

poczta

ulica / miejscowość nr domu

3. Informacje o wpisie do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub nr
w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) zaznaczyć odpowiedni kwadrat
poniżej

CEIDG

KRS

4. NIP :
5. Dodatkowe dane:
Telefon firmowy (dane nieobowiązkowe) : …………………………………………………………………… - zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016.922) wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych w zakresie nr telefonu firmowego.
*) wpisać miejsce zamieszkania, o ile miejsce jest tożsame z miejscem prowadzenia działalności gospodarczej.

6. Zmiana danych w licencji dotyczy:
zmiany pojazdu
zmiany numeru rejestracyjnego pojazdu zgłoszonego do licencji
zmiany imienia i nazwiska lub nazwy przedsiębiorcy
zmiany siedziby i adresu przedsiębiorcy albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy
inne ………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Załączniki do wniosku:
1) wykaz zawierający dane pojazdu zgłaszanego do licencji – wzór w załączeniu
2) kserokopia dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego wraz z adnotacją TAXI,
(oryginał do wglądu)
3) dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem, jeżeli wnioskodawca nie
jest jego właścicielem (umowa użyczenia, najmu, dzierżawy lub leasingu, itp.),
4) dotychczasowa licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
5) potwierdzenie wniesienia opłaty
8. Forma odbioru dokumentu:
- odbiór osobisty/przez pełnomocnika1
Dębica, dnia ……………………………………………………………..

- za pośrednictwem poczty

…………………………………………………………………………………………

czytelny podpis przedsiębiorcy lub pełnomocnika

1

niepotrzebne skreślić

adres: 39-200 Dębica
ul. Ratuszowa 2

www.debica.pl

tel.: 146 838 218
e-mail: umdebica@um.debica.pl

URZĄD MIEJSKI W DĘBICY
Biuro Organizatora Transportu Zbiorowego
MIASTO DĘBICA

9. Informacje na temat opłat:
Opłata za zmianę licencji wnoszona jest z chwilą złożenia wniosku a jej wysokość jest
uzależniona od okresu, na który licencja została udzielona:
1) od 2 do 15 lat
20,- zł
2) powyżej 15 do 30 lat 25,- zł
3) powyżej 30 do 50 lat 30,- zł

10. Adnotacje urzędowe (wypełnia pracownik urzędu)
1) opłata za zmianę licencji w wysokości
dowód wpłaty nr

2)

………………………………..

………………../………………./ Podatki

i opłaty- …………………-………../………….. z dnia …………………………..

zwrócono dotychczasową licencję seria i numer :

3) wydano zmienioną licencję seria i numer:

………………………………………………………

zł

……………….……………..…......

……………………….……………..

………..………………………………………………………

data

podpis i pieczątka pracownika

POTWIERDZENIE ODBIORU ww. DOKUMENTU (-ÓW)

Dębica, dnia ……………………….………………

………………………………………….……………
czytelny podpis przedsiębiorcy lub
pełnomocnika

adres: 39-200 Dębica
ul. Ratuszowa 2

www.debica.pl

tel.: 146 838 218
e-mail: umdebica@um.debica.pl

