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KARTA USŁUG NR ZRG/03 

UDZIELENIE LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGO WEGO 

TAKSÓWK Ą 

Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz.267); 

2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.); 

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej                      
(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 784 ze zm). 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa                            
i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie 
wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika 
drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu 
drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. 
poz.713),  

5.  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa               
i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie 
wysokości opłat za czynności administracyjne związane                       
z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za 
egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji 
zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916). 

Komórka 

odpowiedzialna 

Zespół Samodzielnych Stanowisk Infrastruktury Miejskiej (ZIM) 

Osoba właściwa do 

załatwienia sprawy 

Inspektor ds. rolnictwa i ewidencji działalności gospodarczej 
(ZRG) (pokój nr 18) tel. 74 832 49 14 

Sposób załatwienia 

sprawy 

Do wniosku należy dołączyć: 
1. Oświadczenie o niekaralności. 
2. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających 

warunki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym                       
(Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088 z późn. zm.). 

3. Wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami krajowych 
dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu jako taksówki                    
(w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych 
pojazdów – również dokument potwierdzający prawo do 
dysponowania nimi. 

4. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu 
drogowego taksówką. 

5. Kopię świadectwa legalizacji urządzenia pomiarowo – kontrolnego 
(taksometru). 

6. Kopie prawa jazdy. 
7. Kopię orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy 



na stanowisku  kierowcy. 

8. Kopię orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak 
przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na 
stanowisku kierowcy. 

9. Zdjęcie o wymiarach 3,5cm  x 4,5 cm. 

Wymagane dokumenty Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego 
taksówką wraz z załącznikami. Wniosek do pobrania jest w Urzędzie 
Miasta w Piławie Górnej w Biurze Obsługi Klienta  i pokoju nr 18 oraz 
na stronie internetowej. 

Opłata skarbowa 1. Opłata skarbowa: 
    5 zł - za zgodność z oryginałem, za każdą rozpoczętą stronę 
2. Dla osób rozpoczynających działalność w zakresie przewozu osób 

taksówką opłata za udzielenie licencji na wykonywanie transportu 
drogowego osób taksówką wynosi: 

a. 200 zł  na okres 2-15 lat, 
b. 250 zł  na okres 16-30 lat,  
c. 300 zł  na okres 31-50 lat.  

Czas załatwienia sprawy Do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku  

Tryb odwoławczy Od wydanej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za 
pośrednictwem Burmistrza Piławy Górnej, w terminie 14 dni od 
dnia jej doręczenia. 
 

Inne informacje brak 
 

Formularze do pobrania Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego 
taksówką 

Opracował: Joanna Domagała 

Sprawdził: Sekretarz Gminy 

Zatwierdził: Burmistrz Piławy Górnej 

 

 

 
 


