Będzin, dnia ….................................
___________________________________________________
/imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy/

___________________________________________________
/adres zamieszkania/siedziba/

___________________________________________________
___________________________________________________
/adres do korespondencji - jeżeli jest inny niż w/w/

___________________________________________________
/numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS) lub informacja o wpisie do CEIDG/

_______________
/NIP/

_______________
/TELEFON/

PREZYDENT MIASTA BĘDZINA
WNIOSEK
o zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego
w zakresie przewozu osób taksówką
Wnoszę o zmianę licencji nr __________________ z dnia ___________________
na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze Gminy Będzin.
Zmiana danych zawartych w licencji dotyczy:
/zaznaczyć właściwe/

□
□

Oznaczenia przedsiębiorcy/ imienia i nazwiska:
_________________________________________________
Siedziby firmy / adresu zamieszkania:
_________________________________________________

□

Pojazdu
- marka, typ ______________________________________________________
- rodzaj/przeznaczenie _______________________________________________
- numer rejestracyjny ________________________________________________
- numer VIN _______________________________________________________
- rodzaj tytułu prawnego do dysponowania pojazdem ______________________

□

Inne

______________________________________________________
verte

Jednocześnie oświadczam, że pozostałe dane warunkujące wydanie licencji
nie uległy zmianie
W załączeniu przedkładam następujące wymagane przepisami prawa dokumenty:
1. Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu z wpisem dopuszczenia do ruchu jako TAXI
/oryginał do wglądu/ oraz dokument potwierdzający prawo dysponowania pojazdem, jeżeli
wnioskodawca nie jest jego właścicielem, np. umowa użyczenia
2. Kserokopie pozostałych dokumentów potwierdzających zmianę danych objętych wnioskiem.
3. Dowód uiszczenia opłaty w wysokości _________ 1 zł, za zmianę licencji w Kasie Urzędu
Miejskiego w Będzinie lub na konto Urzędu Miejskiego w Będzinie, 42-500 Będzin,
ul. 11 – go Listopada 20 nr rachunku: 89 1050 1142 1000 0023 0073 8404 ING Bank Śląski
Oddział Będzin.
4. Inne ______________________________________________________________________

Będzin, dnia _________________

__________________
/podpis wnioskodawcy/

-------------------------------------------------------------------------------Wydano zmienioną licencję nr _______________ z dnia _____________
na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
Będzin, dnia __________________

__________________
/podpis pracownika/

Odebrano poprzednio wydaną licencję nr _____________ z dnia _________
Będzin, dnia __________________

__________________
/podpis pracownika/

POTWIERDZENIE ODBIORU
Kwituję odbiór licencji nr ________________ z dnia ________________
na wykonanie transportu drogowego taksówką.
Będzin, dnia ____________ __________________ __________________
/imię i nazwisko/

___________________________
1

dla licencji udzielonej na okres: 2 -15 lat – 20 zł, 16 – 30 lat – 25 zł, 31 – 50 lat – 30 zł

/podpis wnioskodawcy/

