
                                                                       Nowa Ruda, dnia …........................................................

                                            BURMISTRZ MIASTA NOWA RUDA

W N I O S E K
o  udzielenie  licencji  na  wykonywanie  krajowego transportu  drogowego 

w zakresie przewozu osób taksówką

1.  Oznaczenie przedsiębiorcy (imię i nazwisko albo nazwa przedsiębiorcy): .....…………….............................

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

      Numer telefonu kontaktowego* : ………..........................................… adres e-mail* : …..………………….….….……

2.   Adres i siedziba przedsiębiorcy albo miejsce zamieszkania przedsiębiorcy**: 

a) kod pocztowy,  miejscowość .......................................................................................................

b) ulica, nr domu i mieszkania ........................................................................................................

3.   Informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

(CEIDG)    □    albo o wpisie do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym 

(KRS)   □    numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS) …………………………………………….............................

4.   Numer identyfikacji podatkowej (NIP) .....…………………………….................................................…...................................

5.   Określenie obszaru  wykonywania przewozu:           GMINA MIEJSKA NOWA RUDA

6.   Określenie czasu, na który licencja ma być udzielona: od: …............………………….........…..................................

do ..…………………………………...........................................   lat:  ………………………..................................…......................................

                                                                                                                /od 2 do 50 lat/

Do  wniosku  o  udzielenie  licencji  na  wykonywanie  krajowego transportu  drogowego
w zakresie przewozu osób taksówką  należy  dołączyć:

               (oryginały dokumentów do wglądu)

1. oświadczenie / zaświadczenie o niekaralności   -   oświadczenie  o  spełnianiu  wymogu  dobrej
    reputacji,   o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 przez osoby, o których mowa w art. 8 ust. 3 pkt
    2***,  z zawartą klauzulą o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za
    złożenie fałszywego oświadczenia” 
     □ tak    □ nie
2.  kserokopię prawa jazdy
     □ tak    □ nie



3.  kserokopię  dowodu  rejestracyjnego z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki osobowej
     □ tak   □ nie                                                                                        
5. kserokopię świadectwa legalizacji taksometru
    □ tak    □ nie
6. kserokopię orzeczenia lekarskiego stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do
    wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
    □ tak    □ nie
7. kserokopię orzeczenia lekarskiego stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do
    wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
    □ tak    □ nie
8. oświadczenie  o  zamiarze  zatrudnienia  kierowców,  spełniających warunki, o  których  mowa w
    art. 6 ust.1 pkt 2****; 
    z zawartą klauzulą o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
    fałszywego oświadczenia” 
    □ tak    □ nie
9. dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem, jeżeli wnioskodawca nie jest
    właścicielem pojazdu
    □ tak   □ nie
10. wykaz pojazdów
    □ tak   □ nie
11.  dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji w wysokości: …………….....................................
    □ tak   □ nie

11. inne  załączniki  i  uwagi .................................................................................................................

      ..........................................................................................................................................................

      ..........................................................................................................................................................

    □ tak   □ nie

           
Nowa Ruda, dnia ………………………………….                        ………………………………………….……................................
                                                                                                                                                                 czytelny podpis przedsiębiorcy

* Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
   27 kwietnia 2016r.  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 )  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie
   przez Wydział Organizacyjny i Kadr Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie  moich  danych
   osobowych w celach kontaktowych. 

                                                                                                                        ...…………….......................................................................
                                                                                                                                                   czytelny podpis przedsiębiorcy wyrażającego zgodę



I.  Działając  na  podstawie  art. 7 ust. 4 pkt  3  ustawy  z  dnia  6  września  2001 r.  o transporcie
     drogowym  (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.)

      udzielam LICENCJĘ NR ....................................  i nadaję  nr boczny …..................................
 

      Data ..................................................... Podpis ….....................................................................

II.  Potwierdzam  odbiór  LICENCJI  NR …......................................................................................

      z  terminem  ważności  od ......................................... do ...........................................  ( .......... lat)

      Data ....................................................  Podpis ........................................................................

III. Odmawiam  wydania  LICENCJI  z  powodu...............................................................................

       .........................................................................................................................................................

       .........................................................................................................................................................

        Data ….............................................. Podpis ….....................................................................

POUCZENIE 

o przysługujących środkach prawnych

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018r. poz.  646)

1. Wniosek należy złożyć z kompletem wymaganych załączników.

    Załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później
    niż w ciągu dwóch miesięcy.

    Podstawa prawna: art. 35 §3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1257 
     z późn.zm.).

2. Wniosek złożony bez wymaganych dokumentów i nieuzupełniony w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni
    od doręczenia wezwania, zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

    Podstawa prawna: art. 64 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1257 
     z późn. zm.).

3. Niniejsza sprawa nie może być załatwiona milcząco.

    Podstawa prawna: art. 122a §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1257 
    z późn.zm.).



    4.  Do dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa należy dołączyć dowód zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 
       17,00 zł.
       Opłatę skarbową należy wnieść bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu: Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w
       Nowej Rudzie - nr konta:   90 9536 0001 2001 0010 7868 0001. 
       Z opłaty skarbowej 17,00 zł zwolnione są pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

   Podstawa prawna: art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1044 ).

5. Tryb odwoławczy: Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzych w terminie 14 dni
    od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Nowa Ruda.
    
     Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.).

6. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku termin jego rozpatrzenia biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku.

    Podstawa prawna: art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018r. poz. 646).

Objaśnienia do wniosku:

*         Dane fakultatywne – wnioskodawca nie musi ich podawać, choć ich podanie może ułatwić kontakt z wnioskodawcą  w celu
           rozpatrzenia wniosku i załatwienia sprawy. 

**      Wpisać miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, o ile miejsce to jest tożsame z miejscem prowadzenia działalności gospodarczej;

***     art. 8 ust. 3 pkt 2:
          Oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w
          przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym 
          mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1;

          art. 6 ust. 1 pkt 1:
          Licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką udziela się przedsiębiorcy,
          jeżeli spełnia wymagania określone w art. 5c ust. 1 pkt 1 i 5;

          art. 5c ust. 1 pkt 1:
         1)  Członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, a w przypadku
               innego przedsiębiorcy – osoby prowadzące działalność gospodarczą:
             a) nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko
                bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom
                pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu,
             b) nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu 
                 drogowego;

****      art. 6 ust. 1 pkt 2
Licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką udziela się przedsiębiorcy,
jeżeli zatrudnieni przez niego kierowcy oraz sam przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy: 
-  nie byli skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a
   ponadto nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania zawodu kierowcy.
-  spełniają wymagania określone w art. 39a ust. 1 pkt 1-4.

Opłaty:
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. (Dz.U. z 2013 poz.
916) – opłata za udzielenie licencji dla przewozu osób taksówką na obszarze gminy, w zależności od terminu ważności licencji
wynosi:

•  od 2 do 15 lat – 200 zł
•  powyżej 15 do 30 lat – 250 zł
•  powyżej 30 do 50 lat – 300 zł.

Opłatę za udzielenie licencji należy dokonać na rachunek bankowy,  przed złożeniem wniosku.

Nr rachunku bankowego: Urząd Miejski w Nowej Rudzie
                                         Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków  z/s w Nowej Rudzie
                                             Nr rachunku   90 9536 0001 2001 0010 7868 0001 
                                         (z dopiskiem:  opłata za licencję „TAXI”)



KLAUZULA INFORMACYJNA

  INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Nowa Ruda z siedzibą

    ul. Rynek 1  57-400 Nowa Ruda; 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest w następujący sposób:  listownie na adres:

    ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda,      przez e-mail:  iod@um.nowaruda.pl,       telefonicznie: 

     (74) 872 03 15  lub  (74) 872 03 00;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na

    podstawie:

    a) art. 6 ust. 1 lit. a, c, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia

        2016 r.;   

               b) ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 2200 

        z późn.zm.);

    c) ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017r.

         poz. 1257 z późn.zm.);      

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania

    danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do chwili realizacji zadania, do którego dane

    osobowe zostały zebrane a następnie w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z

    instrukcją kancelaryjną;

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich

    sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec

    przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym

    momencie*;

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu

    Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

*  Prawo  żądania  od  administratora   usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,   wniesienia

sprzeciwu wobec przetwarzania  nie jest możliwe jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa

się z przepisu prawa.

               
                                                                   ………………...........................................................................................
                                                                                                                                       data i czytelny podpis przedsiębiorcy


