WNIOSEK O WYDANIE WTÓRNIKA LICENCJI NA WYKONYWANIE
KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU
OSÓB TAKSÓWKĄ
LTX_3

....................................................................
miejscowość i data

Adnotacje urzędowe:

PREZYDENT MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE
Urząd Miejski
Wydział Komunikacji
ul. Katowicka 54
41-600 Świętochłowice

Wydano wtórnik licencji numer __________ na druku
seria / numer _______ / _____________
Świętochłowice, dnia ________________

I. Dane wnioskodawcy
1.

Oznaczenie przedsiębiorcy: - …………………………………………………………………………………………………………………;

2.

Adres i siedziba albo miejsce zamieszkania (w przypadku osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą):

3.

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………;
Adres korespondencyjny przedsiębiorcy:
- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………;
Zgodnie z Art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego
§ 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej
o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.
§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

4.

5.

Informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze
przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS):

- …………………………………………………;

Numer identyfikacji podatkowej (NIP):

- …………………………………………………;

II. Treść wniosku
6.

Proszę o wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
nr …………… seria ……………………… wydanej w dniu …………………………

7.

Opłatę w wysokości ………………… zł opłaciłam/em w dniu …………………… w kasie urzędu / przelewem.*

8.

Opłatę skarbową z tytułu udzielonego upoważnienia / pełnomocnictwa uiściłam/em w wysokości …………… zł / NIE DOTYCZY.*

9.

Oświadczam, że licencja została**:

[_] Zagubiona

[_] Skradziona

[_] Zniszczona

w dniu ………………… w następujących okolicznościach ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że oryginał w/w licencji nie został mi zatrzymany przez Policję bądź inny organ kontrolny, a w razie odnalezienia oryginału
zobowiązuję się go zwrócić. Równocześnie oświadczam, że występując z niniejszym wnioskiem zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności
karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego - Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy
do lat 8.

…………………………………………………………………………
(czytelny podpis pełnym imieniem i nazwiskiem osoby będącej członkiem organu
zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową [zgodnie
ze sposobem reprezentacji w tym przy udziale prokurenta], osoby prowadzącej działalność
gospodarczą, lub osoby upoważnionej na podstawie upoważnienia/pełnomocnictwa)

* właściwe podkreślić
** zaznaczyć właściwe znakiem „X”

III. Załączniki
1.
2.

Dowód uiszczenia opłaty za wydanie wtórnika licencji
Dotychczasowa licencja (w przypadku jej zniszczenia)

Potwierdzam odbiór wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu
osób taksówką nr …………… seria ………………………

Świętochłowice, dnia ________________

…………………………………………………………………………
(czytelny podpis pełnym imieniem i nazwiskiem osoby będącej członkiem organu
zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową [zgodnie
ze sposobem reprezentacji w tym przy udziale prokurenta], osoby prowadzącej działalność
gospodarczą, lub osoby upoważnionej na podstawie upoważnienia/pełnomocnictwa)

