
 
oznaczenie przedsiębiorcy (imię i nazwisko, nazwa firmy) 

 
siedziba przedsiębiorcy / adres zamieszkania 

 
adres korespondencyjny/ tel./ tel. kom. 

 
numer w rejestrze przedsiębiorców 

 
 numer boczny taksówki 

WNIOSEK 

O WYMIANĘ LICENCJI 

na  wykonywanie  transportu  drogowego  taksówk ą  osobow ą  na  obszar  miasta Słupcy 

nr ________________________ z  dnia _____________________________ wydanej  na po jazd 

marki : ____________________________________ nr rejest racyjny: _____________________ 

nr nadwozia VIN ________y________________________________________________________ 

z powodu zmian: 

1. Nazwa firmy / imienia i nazwiska ∗:  

2. Siedziby firmy / adresu zamieszkania *:  

3. Marki pojazdu:  

4. Numeru rejestracyjnego:  

5. Numeru nadwozia VIN:  

6. Inne  
1. kserokopi ę dowodu rejestracyjnego pojazdu z wpisem dopuszczen ia do ruchu jako taksówki osobowej (w przypadku, gd y 

przedsi ębiorca nie jest wła ścicielem tego pojazdu – równie ż dokument potwierdzaj ący prawo przedsi ębiorcy do dysponowania 

pojazdem), 

2. kserokopi ę legalizacji taksometru, 

3. kserokopię oświadczenia w przypadku przedsiębiorcy osobiście wykonującego transport, a w przypadku zatrudnienia kierowcy kserokopię 

zaświadczenia o spełnianiu wymagań określonych w art. 39a. ustawy o transporcie drogowymi, wraz z kserokopiami aktualnych bada ń 

lekarskich i psychologicznych  potwierdzającymi zdolność do wykonywania zawodu kierowcy. 

4. dowód uiszczenia opłaty   za zmian ę licencji w wysoko ści ………………..    Urz ąd Miasta w Słupcy    

          BS O/Słupca 41 8542 0001 0024 3377 0003 6 753. 

w przypadku kserokopii dokumentu wymagany jest jego  uwierzytelniona kopia przez 

notariusza albo przez profesjonalnego pełnomocnika strony. 

W związku z prowadzon ą działalno ścią w zakresie wykonywania transportu drogowego taksów ką wyra żam zgod ę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 23, ust. 1 pkt. 2, 4, 5, 
ustawy z dnia 29-08-1997 r. o ochronie danych osobo wych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.). 

Słupca, dnia 

   

   podpis wnioskodawcy 

 
                                                 
i ustawa z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 20127 r. , poz. 1265 ze zm.) 

                                                 
∗ niepotrzebne skreślić 

WYMIANA – TRANSPORT DROGOWY TAXI 

DATOWNIK 

 
___________ 


